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Εναρκτήρια προσφώνηση. 
 
Μάκης Λυκούδης, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
 
Αιδεσιμότατε, εκπρόσωπε του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και 

Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του κ. Νομάρχη 
Αθηνών, κύριε εκπρόσωπε του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτά κ. 
Καντερέ, κύριε εκπρόσωπε του κόμματος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, βουλευτά κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας, κυρίες και 
κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι και 
εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων απ’ όλη την Ελλάδα και από το 
δήμο μας, κυρίες και κύριοι εισηγητές και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, 
αγαπητοί σύνεδροι. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού 
Πολιτισμού του Δήμου Ν. Ιωνίας σας καλωσορίζει στο 4ο Συμπόσιό του. 

 Όπως συνηθίζεται πια αρχίζουμε  με μουσική και τραγούδια με μουσική και 
τραγούδια που μεταφέρουν ήχους της καθ’ ημάς Ανατολής. Σας παρουσιάζω τμήμα 
της Ορχήστρας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, που διευθύνει ο Στέφανος 
Ψαραδάκος. 

 
Εκτέλεση του μουσικό πρόγραμμα. 
 
Μάκης Λυκούδης. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
      Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση το μέλημα και ταυτόχρονα η 

αγωνία του οργανωτή και οικοδεσπότη είναι να προετοιμάσει όσο το δυνατό καλύτερα 
το πρόγραμμα, να διασφαλίσει την ποιότητα κι έτσι ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
των καλεσμένων του. 

      Σε ό’τι αφορά στο πρώτο τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. με συλλογικό 
τρόπο εργάσθηκαν επίμονα κι όσον αφορά στο δεύτερο πιστεύουμε ότι η ευγενική 
ανταπόκριση στο κάλεσμα μας τόσων καταξιωμένων επιστημόνων να καταθέσουν τη 
γνώση τους και το προϊόν της μελέτης και της έρευνάς  τους σχετικά με τη θεματική 
του 4ου Συμποσίου είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη εγγύηση. 

     Ελπίζουμε λοιπόν ότι και αυτή φορά θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και 
της τιμής που μας κάνετε με την παρουσία σας. 

Θα παρακαλέσουμε το Δήμαρχο Νέας Ιωνίας κ. Γιάννη Χαραλάμπους να 
απευθύνει χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου. 
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Χαιρετισμοί επισήμων. 
 
Γιάννης Χαραλάμπους, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας. 

 
       Κύριοι βουλευτές, κύριε αντινομάρχα, κυρίες και κύριοι, 
     Για τέταρτη φορά έχουμε Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Πέρασαν ήδη έξι χρόνια 

από εκείνο το ξεκίνημα, το ελπιδοφόρο. Ανταποκρίθηκε το Κέντρο στις προσδοκίες 
μας και μέσα σε αυτά τα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ο θεσμός των Συμποσίων του 
είναι ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια της  Ν. Ιωνίας. Δεν είναι πια μια εκδήλωση, 
είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και νομίζω ότι καλύτερος μάρτυρας, από τα 
Πρακτικά που έχουν εκδοθεί στα τρία προηγούμενα Συμπόσια, δεν υπάρχει. Ένα υλικό 
που πραγματικά θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας πλούσιας βιβλιογραφίας για το 
μελετητή του μέλλοντος. 

     Γιατί πιστεύουμε – όπως είχαμε πει και στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας – 
ότι με τη δουλειά που θα γίνει εδώ μέσα θα διασώσουμε ό,τι προλαβαίνουνε από την 
τεράστια κληρονομιά και τον πολιτισμό της Ανατολής, που αφήσαμε. 

     Μερικοί όταν λέμε «Χαμένες Πατρίδες» κάνουν την παρατήρηση με τόνο 
αυστηρό γιατί λέμε  «χαμένες». Το αν είναι « χαμένες» ή « αλησμόνητες», αγαπητοί 
φίλοι, δεν εξαρτάται από το πιο επίθετο χρησιμοποιούμε. Εξαρτάται από την 
προσπάθεια μας να διασώσουμε αυτήν την τεράστια κληρονομιά των τριών χιλιετιών. 

     Όπως επανειλημμένα είχα τονίσει, η Ελληνική Ιστορία δεν είναι Ιστορία που 
γράφτηκε στη μητροπολιτική Ελλάδα. Είναι η Ιστορία, ο Πολιτισμός, οι Τέχνες που 
δημιουργήθηκαν σε κάθε γωνιά της γης, όπου η ελληνοποίηση του τότε γνωστού 
κόσμου έκανε λαούς πέραν του Ελληνικού να μιλούν Ελληνικά και να σκέπτονται 
Ελληνικά. 

     Ο Ελληνισμός δεν είναι αίμα μόνο, δεν είναι γη. Είναι ιδέα, γι’ αυτό πάντοτε θα 
παραμένει επίκαιρη, καθώς το διετύπωσε ο Ισοκράτης : « Έλληνας είναι καθένας που 
μετέχει της ελληνικής παιδείας». 

     Και αυτό πρέπει ν’ αποδεικνύεται κάθε μέρα. 
     Εμείς, δεύτερη και επόμενες γενεές Μικρασιατών, με απροσδιόριστες γενιές 

παραμονής στα χώματα της Ανατολής, πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό 
για να σώσουμε ό,τι μπορεί ακόμα να σωθεί. Δεν θα πάψουμε να λέμε και να 
επαναλαμβάνουμε την αδιαφορία αυτού που λέγεται « Ελληνικό Κράτος» να 
διασφαλίσει τις μνήμες και τις παραδόσεις, οι οποίες αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο σ’ 
αυτό που λέγεται « Ελληνικός Πολιτισμός». Ο ελληνικός πολιτισμός είναι παγκόσμιος, 
δεν είναι μόνο ελλαδικός. Θα συνεχίσουμε, έστω χωρίς βοήθεια. Και έχει αποδειχθεί 
ότι δεν χρειάζονται βοήθειες, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις για να κάνει κανείς εκείνο 
που έχει υποχρέωση ως Έλληνας. 

    Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε εδώ τα μουσεία μας, που μέρα με τη μέρα 
βελτιώνονται. Γίνονται χώρος επισκέψεως από ανθρώπους, πρόσφυγες ή όχι απ’ όλην 
την Ελλάδα, και περισσότερο από τα παιδιά των σχολείων μας, όχι μόνο από τα παιδιά 
των σχολείων της Ν. Ιωνίας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να κρατήσουμε τις μνήμες 
κρατώντας τη σχέση των νέων παιδιών με την ιδέα του Ελληνισμού ζωντανή. 

    Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος θεσμός, που σήμερα υπηρετούμε, δηλαδή τα 
Συμπόσια είναι ό’τι πιο αξιόλογο θα μπορούσαμε να κάνουμε. 
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    Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή η βοήθεια που θα έχουμε θα είναι τόσο σημαντική, 
ώστε εδώ στη Νέα Ιωνία να πάρει, αν είναι δυνατόν, ακόμη μεγαλύτερη έκταση από 
αυτό που επιδιώξαμε με την ίδρυση, το 2003,του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης  
Μικρασιατικού Πολιτισμού. Να γίνει δηλαδή αυτό μια κιβωτός της παράδοσης της 
Ανατολής, της ελληνικής παράδοσης της Ανατολής, κιβωτός μνήμης, αφού λαός χωρίς 
μνήμες πεθαίνει. 

     Εμείς τιμούμε τους γονείς μας, τους προγόνους μέσα απ’ αυτό το Κέντρο. 
Ενθαρρυνόμαστε όμως κι από το ενδιαφέρον της νέας γενιάς να πλαισιώσει τις 
προσπάθειές μας. 

     Ευχαριστώ τους επώνυμους και ανώνυμους που δίνουν σήμερα το παρόν. Είναι 
μεγάλη η ηθική στήριξη που μας παρέχουν. Και ακόμη ευχαριστώ το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου γιατί μέσα σε λίγα χρόνια πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό 
του. 

     Επίσης, ευχαριστώ το πλούσιο επιστημονικό προσωπικό που πάντα με 
προθυμία καταθέτει τις εισηγήσεις του, οι οποίες πλουτίζουν τη βιβλιογραφία και 
εξασφαλίζουν για το μελετητή του μέλλοντος χρήσιμο υλικό, που θα επιτρέψει η καθ΄ 
ημάς Ανατολή να είναι πράγματι Αλησμόνητη. 

     Εκ μέρους του Δήμου, εκ μέρους των συμπολιτών μου σας ευχαριστώ για την 
παρουσία σας και συμμετοχή σας. 

Κηρύσσω την ένερξη των εργασιών του 4ου Συμποσίου. 
 

Αιδεσιμότατος π. Σωτήριος Κωστόπουλος, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητρο-
πολίτη Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας κ.κ. Κωνσταντίνου. 

 
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Ποιμενάρχου 

μας, μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.κ. Κωνσταντίνου, επιθυμώ να σας 
μεταφέρω χαιρετισμό και την ευχή για την επιτυχία του Συμποσίου σας. 

Δυστυχώς παρά την επιθυμία του δεν μπορεί να παραστεί, γιατί ανειλημμένες 
υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να μην είναι σήμερα εδώ. 

Προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ την ορχήστρα που με το δικό της εύστοχο τρόπο 
μας εισήγαγε στο Συμπόσιο. 

Ευχαριστώ. 
 

Νικόλαος Καντερές, βουλευτής, εκπρόσωπος  του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 
κυρίου  Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

 
Αιδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε στο Ελληνικό κοινοβούλιο, κύριοι 

αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε αντινομάρχη, κύριοι 
πρόεδροι των συλλόγων, κυρίες και κύριοι.  

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση να βρίσκομαι 
κοντά σας για να απευθύνω χαιρετισμό στο 4ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. , 
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Καραμανλή. 

Θα μου επιτρέψετε κατ’ αρχήν να συγχαρώ τον Δήμαρχο της Νέας Ιωνίας και 
πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κ. Γιάννη Χαραλάμπους για την προσπάθεια που 
κάνει και τα όσα όμορφα μας είπε, όπως βεβαίως και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.  
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Σε πέντε χρόνια το Κέντρο έχει διεξαγάγει με επιτυχία τρία Συμπόσια καλύπτοντας 
με ευρύτητα πολλές πτυχές του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Το θέμα που έχει 
επιλεγεί φέτος ως συνέχεια των προηγουμένων, μας βοηθά να αποκτήσουμε 
πληρέστερη εικόνα του θησαυρού που ακούει στο όνομα «Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας». 

Κυρίες και κύριοι, στην ιστορική του διαδρομή ο Ελληνισμός αυτός έχει γνωρίσει 
λαμπρές αλλά και δύσκολες περιόδους, με πιο τραγική αυτήν της γενοκτονίας από το 
1916 έως το 1922. μία τραγωδία που κατέληξε στον ξεριζωμό και την προσφυγιά 
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.  

Με την αγάπη τους όμως για τη χαμένη πατρίδα, την εργατικότητα, την εντιμότητα 
και τη δημιουργικότητά τους οι Μικρασιάτες, κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την 
ταυτότητά τους. Πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη περηφάνια, που ταυτόχρονα 
συμβολίζει την ακαταμάχητη δύναμη του Ελληνισμού. Δύναμη να επιβιώνει και να 
ανθεί, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. 

Κυρίες και κύριοι, το λαμπρό παράδειγμα της παρουσίας των Μικρασιατών στη 
νέα τους πατρίδα, αποτελεί υπόδειγμα σθένους, αλληλεγγύης και ενότητας στη 
σύγχρονη Ελλάδα. Υπόδειγμα σε μία κοινωνία, που δυστυχώς οφείλουμε να 
παραδεχθούμε, ξεχνά πολλές φορές αυτά που μας ενώνουν και θυμάται μόνο αυτά που 
μας χωρίζουν. 

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ και πάλι το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. καθώς και όλες τις ενώσεις 
και τα σωματεία που συνεργάζονται και παράγουν αυτό το τόσο σημαντικό έργο. 

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες στο 4ο Συμπόσιό σας. 
  

Άδωνις  Γεωργιάδης, βουλευτής, εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ.. 
 
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε αντινομάρχα, κύριε Πρόεδρε 

του Δημοτικού συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
Πρέπει να πω ότι νοιώθω μεγάλη συγκίνηση που είμαι εδώ. Η γιαγιά μου η 

Βηθλεέμ, που με μεγάλωσε, ήταν πρόσφυγας από το Αϊβαλί κι’ έτσι από τα παιδικά 
μου χρόνια έχω πολύ έντονες όλες αυτές τις μνήμες.  

Η παρουσία του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία είναι πολύ ευρύτερη των 30 αιώνων. 
Στην ουσία δεν ξέρουμε πόσο πίσω πηγαίνουμε στο χρόνο. Μπορώ να σας βεβαιώσω, 
ως αρχαιολόγος, ότι ο νεολιθικός πολιτισμός, λόγου χάριν, που βρίσκουμε στον 
ελλαδικό χώρο στο Σέσκλο και στη Θεσσαλία (έκτη χιλιετία π.χ.), έχει ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά, την ίδια αρχιτεκτονική μορφή, την ίδια δομή με το Τσατάν Κουγιούκ 
στη Μικρά Ασία.  

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να κάνω μια πρόταση. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα 
και προσπάθεια από την Ελληνική Βουλή για την αναγνώριση της γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού κάτι που έκανε πράξη η Βουλή των Ελλήνων το 1994 επί 
κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω το πιο ορθό θα ήταν να μαχόμεθα για την 
διεθνοποίηση της γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού εν γένει. Αυτό πρέπει 
να κάνουμε ασχέτως της ιδιοκαταγωγής του καθενός από εμάς, διότι νομίζω στον 21ο 
αιώνα όπου τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναδειχθεί τόσο σε 
διεθνές επίπεδο και με το δεδομένο της Ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, την οποία 
εγώ δεν επιθυμώ, θα έπρεπε το θέμα να αναδειχθεί όσο γίνεται περισσότερο. 
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Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, σας 
μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ κ. Γιώργου Καρατζαφέρη και 
εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συμπόσιό σας.  

 
 Βασίλης Κόκκαλης, Αντινομάρχης, εκπρόσωπος του κ. Νομάρχη.  

 
Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοί-

κησης, κυρίες και κύριοι. 
Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Νομάρχη κ. Σγουρού και να ευχηθώ 

καλή επιτυχία στις εργασίες του 4ου Συμποσίου, για τους Κοινωνικούς, Πολιτικούς και 
Οικονομικούς θεσμούς του Μικρασιατικού Ελληνισμού στους νεότερους χρόνους. 

Τέτοιες εκδηλώσεις είναι λίγες. Θα έπρεπε να είναι πολλές, διότι δεν είναι μόνο 
πολιτιστικού περιεχομένου για την ανάδειξη της κουλτούρας, είναι και ιστορικού 
περιεχομένου για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μεταδίδονται όλα αυτά στους 
νεότερους, κάτι που σήμερα το έχει ανάγκη η νεολαία μας. Βοηθούν επίσης να 
ξεφύγουμε λίγο από την τάση να μην αναδεικνύονται στοιχεία του ελληνικού πολιτι-
σμού αλλά να προβάλλονται ξενόφερτες κουλτούρες και νοοτροπίες που νομίζω πως 
δεν προάγουν την πρόοδο και τις πολιτιστικές αξίες του λαού μας. 

Να ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και είναι σίγουρη και να σας συγχαρώ κύριε 
Δήμαρχε για την δημιουργία αυτού του Κέντρου. Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 
θα ήθελα να πω, πως θεωρώ μεγάλη τιμή να ηγούνται και να συμμετέχουν σε ένα 
τέτοιο Κέντρο. Καλή επιτυχία.  

 
Αθανάσιος Λαγοδήμος,  Πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε.  

 
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριε αντινομάρχη, κύριοι εκπρόσωποι  των 

διαφόρων φορέων, κυρίες και κύριοι. 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία όλων εκείνων που άρχισαν και 

αυτών που συνεχίζουν στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., μια εθνική προσπάθεια, με τρόπο 
επιστημονικό, για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. 

Σε μια εποχή που ισοπεδώνει με την παγκοσμιοποίηση την εθνική φυσιογνωμία 
των λαών, διαμορφώνει ομογενοποιημένα ήθη και έθιμα, που κατατάσσει σε ήσσονα 
θέση την ιστορία και το διαχρονικό πολιτισμό των εθνών, έρχεται η σημαντική 
πρωτοβουλία των προαναφερομένων να θυμίσει, ότι σ’ αυτόν τον τόπο έζησε και ζει 
λαός που στο διάστημα της τρισχιλιετούς ιστορίας του, παρ’ όλες τις δοκιμασίες που 
πέρασε, μπόρεσε να διατηρήσει τη δική του ταυτότητα. 

Ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της αντοχής είναι ο Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας. Στη Μικρά Ασία, στις πόλεις δηλαδή της Ιωνίας, δημιουργήθηκε ως γνωστόν ο 
Κλασικός Πολιτισμός που αποτελεί μια από τις βάσεις του Ευρωπαϊκού. Στη Μικρά 
Ασία γνώρισε τη μεγαλύτερη διάδοση ο Χριστιανισμός πριν την τελική επικράτησή 
του, με την οποία σφράγισε επίσης τον ευρωπαϊκό αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. 
Η Μικρά Ασία απετέλεσε εξάλλου την καρδιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη 
Μικρά Ασία ήκμασε η ελληνική παιδεία κατά τον 18ο αιώνα ως την καταστροφή. 
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Οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη έπαιξαν, με τη 
δυναμική παρουσία τους, καθοριστικό ρόλο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής 
της πόλεώς τους και όλης της πατρίδας μας. 

Θέλουμε την πατρίδα μας μητρόπολη της Ανατολικής Ευρώπης, πύργο φωτός για 
την ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με λόγια. Πραγματοποιείται με έργα 
και δράσεις. Σ’ αυτό το τελευταίο κατατάσσουμε την πρωτοβουλία του Συμποσίου 
αυτού. 

Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, έχει αποδείξει ότι δεν θεωρεί 
καθήκον της μόνο τη διαχείριση των προβλημάτων των σωματείων μελών της αλλά 
επιθυμεί ένα ρόλο συντονιστή των δυνάμεων αυτής, με στόχο και σκοπό τη δημιουργία 
ενός μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής στην Αθήνα, σε μια ενδεχομένως από τις 
προσφυγικές πολυκατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας που τώρα τελευταία 
διεκδικούν διάφοροι, που θα στεγάσει τις μνήμες και τα ντοκουμέντα του παρελθόντος, 
τις ανάγκες και αναζητήσεις του παρόντος, τις ελπίδες και τις αναζητήσεις του 
μέλλοντος που θα πρέπει να αλληλοδιασταυρώνεται και να αλληλοσυμπληρώνεται 
διαλεκτικά, προκειμένου να μορφοποιήσουν το πρόσωπο της χώρας μας μέσα στο 
χρόνο. 

Είναι φυσικό λοιπόν να θεωρούμε παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, 
πρεσβευτές αυτής της αντίληψης και να τις στηρίζουμε απεριόριστα. 

Ευχόμενος προσωπικά κάθε επιτυχία στο Συμπόσιο αυτό, θέλω επίσης να ευχηθώ 
και να συγχαρώ το Μικρασιάτη Δήμαρχο κ. Χαραλάμπους, καθώς επίσης τον 
Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. γι’ αυτή την προσπάθεια 
που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας θεσμός, διότι αυτό το έργο συντελείται από το 
2003. 

Είχαμε πει τότε στο 1ο Συμπόσιο, ότι η Ομοσπονδία και τα προσφυγικά σωματεία 
της χώρας θα είναι κοντά σ’ αυτή την προσπάθεια και σε κάθε παρόμοια προσπάθεια 
που θα στηρίζει τις μνήμες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συμπόσιο και να ξέρετε κύριε Δήμαρχε πως πάντα θα 
είμαστε κοντά σας και θα στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ.    
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Χάρης Σαπουντζάκης Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.  
 
Αγαπητοί φίλοι, 
Στ’ αλήθεια πόσοι θα περίμεναν ότι, όταν πριν από 5 μόλις χρόνια ξεκινούσαμε 

τον θεσμό των Συμποσίων για την Ιστορία και τον Πολιτισμό των αλησμόνητων 
πατρίδων της καθ’ ημάς Ανατολής, θα φθάναμε σήμερα στη διοργάνωση του 4ου 
Συμποσίου;  

Ποιος θα φανταζόταν ότι σε 20 συνεδρίες, θα καλούνταν να ανέβουν στο βήμα 70 
πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές καταξιωμένοι πανελλαδικά, ν’ 
αναπτύξουν μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων που άρχιζε από την Ιστορία και την 
Ορθοδοξία και συνεχιζόταν στην Παιδεία, την Εκπαίδευση και τις Επιστήμες (ιατρική, 
αρχιτεκτονική, φυσική, αστρονομία, φιλοσοφία), στις Τέχνες και τα Γράμματα 
(μουσική, ποίηση, θέατρο, εικαστικές τέχνες), για να καταλήξει στην Πολιτική, τη 
Διοίκηση, την Οικονομία, το Εμπόριο και ακόμη τον Αθλητισμό και τις Εκδόσεις; 

Ότι θα εξεδίδοντο με απόλυτη συνέπεια 3 τόμοι πρακτικών με ένα σύνολο 900 
σελίδων (χωρίς να συνυπολογίζουμε το τρέχον 4ο Συμπόσιο του οποίου τα πρακτικά θα 
προσθέσουν τουλάχιστον άλλες 350 σελίδες), σημαντικής κατάθεσης γνώσης και 
αναζωπύρωσης συναισθήματος; 

 Θεωρώ ότι με το 4ο Συμπόσιο κλείνουμε έναν πρώτο κύκλο. Και θα πρέπει 
αναμετρώντας τα υπέρ και τα κατά να δούμε πως θα είναι και πως θα λειτουργήσει ο 
2ος κύκλος. 

Θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα, χωρίς 
ωραιοποιήσεις, αλλά και χωρίς αυτοακυρώσεις: τα πεπραγμένα, η διοργάνωση, η 
επικοινωνία, οι θεματικές, οι επιλογές των εισηγητών κ.λπ.  

Ωστόσο εδώ σήμερα θα δουλέψουμε για την επιτυχία του 4ου Συμποσίου. 
Νιώθω ανθρώπινα ξεχωριστή συγκίνηση, που βρίσκομαι για όλη μια φορά σ’ αυτό 

το βήμα για να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω εκ μέρους 
ολόκληρου του  Δ.Σ. πρώτα απ’ όλα εσάς κ. Δήμαρχε και μαζί με σας ολόκληρο το 
Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεχή ηθική και υλική 
στήριξη που μας παρείχατε όλ’ αυτά τα χρόνια. 

Ειδικότερα σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και τους 
είκοσι Εισηγητές μας, ανθρώπους της επιστήμης με πολλές περγαμηνές, μεταξύ των 
οποίων και πολλοί νέοι, ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον τέτοιων θεσμών, την 
Οργανωτική Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμποσίου και φυσικά όλους τους 
φορείς: την Ο.Π.Σ.Ε., τα σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα και τη Νέα Ιωνία και βέβαια 
έναν – έναν ξεχωριστά εσάς τους συνέδρους, που παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες 
αυτών των ημερών, παρίστασθε τόσον αθρόα εδώ. 

Ευχαριστίες ξεχωριστές ακόμη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου για την 
πολύτιμη συνεισφορά του με τα μουσικά του σχήματα, την Ορχήστρα δηλαδή και την 
Παραδοσιακή Χορωδία, την χορηγό εταιρία ΕΚΟ και το Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών για τη δωρεά 400 τόμων εκδόσεων μικρασιατικού περιεχομένου, για να 
μοιραστούν εδώ. Καλώς ήλθατε.  
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ΜΕΡΟΣ  Γ΄ 
 

 
Απονομή τιμής στο 

ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ τον Κυδωνιέα,  

αγιογράφο, ζωγράφο και συγγραφέα. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009  

ώρα 19:00 
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Ο Φώτης Κόντογλου 
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Μάκης Λυκούδης 
 
Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας 

Ιωνίας, απονέμει τιμή στο ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ τον Κυδωνιέα, αγιογράφο, ζωγράφο 
και συγγραφέα, για τη μεγάλη προσφορά του στον Ελληνικό Πολιτισμό. 

Ο Φώτης Κόντογλου υπήρξε εκ των πρώτων οικιστών του Δήμου Νέας Ιωνίας και 
αγωνίστηκε μαζί με τους ξεριζωμένους πρόσφυγες, για την πρώτη εγκατάστασή τους.  

Έργα του υπάρχουν σε τρεις ναούς της Νέας Ιωνίας. 
Την τιμητική πλακέτα θα παραλάβει ο εγγονός του κ. Παναγιώτης Μαρτίνος . 
Παρακαλούμε τον κ. Δήμαρχο να κάνει την απονομή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους παραδίδει την  τιμητική 
πλακέτα στον εγγονό 

 του Φώτη Κόντογλου κ. Παναγιώτη Μαρτίνο. 
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Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους με τους εγγονούς του Φώτη 
Κόντογλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Νέα Ιωνία, Βαμβακουργία. Αντίγραφο έργου του Φώτη Κόντογλου, δώρο των 
εγγονών του στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
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ΜΕΡΟΣ  Δ΄ 
 

 
1η Συνεδρία 

 

Προεδρεύων: Γιάννης Χαραλάμπους 

Μέλη: Χάρης Σαπουντζάκης,  

Λουκάς Χριστοδούλου. 
 

 

 
 

 

 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009  

ώρα 19:15 – 20:30 
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  Σία Αναγνωστοπούλου. 
 

Oι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ και οι Έλληνες  
της Μικράς Ασίας. 


O όρος Tανζιμάτ προέρχεται από την αραβική λέξη τανζίμ και σημαίνει τακτοποιώ, 

διευθετώ, βάζω σε τάξη. Aυτό τον όρο χρησιμοποίησε η οθωμανική εξουσία τον 19ο 
αιώνα για να χαρακτηρίσει τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έκανε, αυτό τον όρο 
χρησιμοποιούμε οι ιστορικοί μέχρι σήμερα για όλο σχεδόν τον οθωμανικό 19ο αιώνα. 
Περίοδος του Tανζιμάτ λοιπόν αποκαλείται σχεδόν όλος ο 19ος αιώνας κατά τον 
οποίο η οθωμανική εξουσία προσπαθεί να συγκροτήσει μια νέα τάξη στην 
Aυτοκρατορία, μια τάξη εκδυτικισμού, μια τάξη που θα καταστήσει το οθωμανικό 
κράτος ένα δυτικό κράτος.  

Nα δούμε καταρχάς τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και 
στη συνέχεια το περιεχόμενο αυτών των μεταρρυθμίσεων καθώς και τις επιδράσεις 
τους στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, κατεξοχήν στις ελληνορθόδοξες 
κοινότητες.  

Tο τέλος του 18ου αιώνα, όπως είναι γνωστό, σηματοδοτεί τη μετάβαση στη 
νεωτερικότητα. Δηλαδή τη μετάβαση στα έθνη κράτη, σε εξουσίες νομιμοποιημένες 
από το λαό και το έθνος, εκφραστές της λαϊκής και εθνικής βούλησης. H Γαλλική 
Eπανάσταση το 1789 αποτελεί την κορυφαία στιγμή κατά την οποία οι θεοκρατικές 
εξουσίες που υπήρχαν ελέω θεού καταρρέουν κάτω από την πίεση των Eπαναστατών 
που διεκδικούν την εξουσία στο όνομα, όχι πλέον του Θεού, αλλά του λαού και του 
έθνους. Στο οθωμανικό έδαφος η αμφισβήτηση της ελέω Aλλάχ οθωμανικής εξουσίας 
προέρχεται καταρχάς από τους Σέρβους και τους Έλληνες οι οποίοι διεκδικούν 
πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία. Kυρίως η Eλληνική Eπανάσταση είναι αυτή που 
θα φέρει μέσα στο ίδιο το σπίτι των Oθωμανών τις νέες ιδέες, είναι αυτή που θα 
οδηγήσει στην ίδρυση του πρώτου έθνους-κράτους στα Bαλκάνια. 

Oι Eπαναστάσεις και η διακίνηση των νέων ιδεών στο οθωμανικό έδαφος που 
αμφισβητούν ανατρεπτικά και στην πράξη την προηγούμενη «οθωμανική τάξη», 
επηρρεάζουν σημαντικά την οθωμανική πολιτική εξουσία. Δηλαδή, η οθωμανική 
εξουσία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η «παλιά τάξη πραγμάτων» που της επέτρεπε, 
ελέω Aλλάχ, να διατηρεί τον έλεγχο αυτής της αχανούς Aυτοκρατορίας, βασισμένη 
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στην αρχή της υποταγής των πληθυσμών, δεν αρκεί: οι καιροί απαιτούν την 
εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης. Aπό την άλλη μεριά, οι Eπαναστάσεις στα Bαλκάνια 
και η πίεση των χριστιανών για ανεξαρτησία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην 
ισορροπία δυνάμεων στην «Eυρώπη».  

Oι Mεγάλες Δυνάμεις της εποχής αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία αυτή την 
κινητικότητα στο οθωμανικό έδαφος, αφού η καθεμιά φοβάται την ενίσχυση του 
αντιπάλου της. Δηλαδή ο κατακερματισμός του οθωμανικού εδάφους σε μικρά έθνη 
κράτη αύξαινε τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, αφού η καθεμιά έπρεπε να πάρει στη 
σφαίρα επιρροής της όποιο βαλκανικό κράτος ιδρυόταν, προκειμένου να προλάβει την 
αντίπαλη δύναμη που προσπαθούσε να κάνει το ίδιο. Η Pωσία αποτελούσε τη μεγάλη 
απειλή για τη Γαλλία και την Aγγλία, που έβλεπαν με τεράστια ανησυχία την επιρροή 
της πρώτης στους Σλάβους. Mε την προοπτική της διάλυσης της αυτοκρατορίας και το 
φόβο ενδυνάμωσης της Pωσίας, οι Mεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν να «σώσουν» τον 
Mεγάλο Aσθενή, το οθωμανικό κράτος. Tάσσονται υπέρ του δόγματος της 
ακεραιότητας της Aυτοκρατορίας και την πιέζουν να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, 
τέτοιες που θα αποτρέπουν τις Eπαναστάσεις στο έδαφος τους. 

 
Τα μεταρρυθμιστικά αυτοκρατορικά διατάγματα και τα «προνόμια» του 
μιλλετιού των Ρωμιών. 

Oι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ λοιπόν είναι προϊόν της πίεσης, εσωτερικής και 
εξωτερικής, για τη «σωτηρία» του οθωμανικού κράτους. H περίοδος των 
μεταρρυθμίσεων του Tανζιμάτ εγκαινιάζεται με το πρώτο μεταρρυθμιστικό διάταγμα, 
γνωστό ως αυτοκρατορικό διάταγμα του Γκιουλ Xανέ (του Pοδώνα), το 1839. Tο 
εκδίδει ο σουλτάνος, παρουσία των διπλωματών των ξένων δυνάμεων, των 
θρησκευτικών αρχηγών των κοινοτήτων της Aυτοκρατορίας κλπ. Tο δεύτερο 
αυτοκρατορικό διάταγμα, πιο σημαντικό αυτό, εκδίδεται το 1856 –μετά τον πόλεμο 
της Kριμαίας- ενώ το 1876 κηρύσσεται το πρώτο οθωμανικό σύνταγμα και ανοίγει η 
πρώτη οθωμανική βουλή, η οποία ωστόσο δεν θα μακροημερεύσει αφού σχεδόν 
αμέσως ξεκινά η περίοδος της απολυταρχίας του σουλτάνου Aμπντούλ Xαμίντ που 
διαρκεί 30 χρόνια και λήγει με την Eπανάσταση των Nεοτούρκων, το 1908. 

Aς δούμε κάποια από τα σημαντικότερα σημεία των μεταρρυθμιστικών 
διαταγμάτων. Στο πρώτο άρθρο και των δύο, ο Σουλτάνος διακηρύσσει την ισότητα 
όλων των οθωμανών υπηκόων, ανεξαρτήτως γλώσσας και θρησκείας: «όλοι οι 
οθωμανοί υπήκοοι είναι ίσοι απέναντι μου» –λένε τα Διατάγματα. Aυτό σημαίνει ότι 
η οθωμανική εξουσία, υιοθετώντας τις αρχές της Γαλλικής Eπανάστασης, προσπαθεί 
να εγκαθιδρύσει μια νέα τάξη, σύμφωνα με την οποία οι υποταγμένοι πληθυσμοί 
ορίζονται πλέον ως ίσοι μεταξύ τους πολίτες. Γι αυτό το λόγο άλλωστε καταργούνται 
χαρακτηρισμοί, όπως γκιαβούρ –άπιστος- κλπ.  

Mε λίγα λόγια η οθωμανική εξουσία θέλει να εγκαθιδρύσει έναν οθωμανικό 
πατριωτισμό (οσμανλιλίκ), τον πατριωτισμό των πολιτών απέναντι στο έθνος-κράτος 
τους, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος επιδιώκει να εμφανιστεί ως νομιμοποιημένο 
από τους οθωμανούς πολίτες κράτος, και όχι ένα τυραννικό κράτος του οποίου η 
εξουσία οφείλεται στην υποταγή. Πώς όμως θα μπορούσε ένα κράτος, όπως το 
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οθωμανικό, το οποίο βασίστηκε επί τόσους αιώνες στην υποταγή να εγκαθιδρύσει μια 
νεωτερική τάξη σύμφωνα με την οποία το ίδιο νομιμοποιείται ως εκφραστής της 
βούλησης των Oθωμανών πολιτών; Πώς θα ορίζονται αυτοί οι οθωμανοί πολίτες, 
βάσει ποιων αρχών; Aυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κι αυτό θα προσπαθήσει να 
επιλύσει η οθωμανική εξουσία με το δεύτερο άρθρο των μεταρρυθμιστικών 
διαταγμάτων.  

Tο άρθρο προβλέπει τα εξής: «Πάσαι αι πνευματικαί προνομίαι και ατέλειαι (χιουρ 
στα τουρκικά, ασυδοσίαι στα ελληνικά), αι υπό των ενδόξων προγόνων μου και μετ’ 
αυτούς χορηγηθείσαι εις πάσας τας χριστιανικάς ή άλλας μη μουσουλμανικάς 
κοινότητας ενοικούσας εν τω κράτει μου, υπό την προστάτιδα αιγίδα μου, 
αναγνωρίζονται και τίθενται εν ισχύ». Συγχρόνως αναγνωρίζει ότι η ηγεσία αυτών των 
κοινοτήτων είναι η θρησκευτική εξουσία. 

Eνώ λοιπόν με το πρώτο άρθρο αναγνωρίζονται όλοι οι πληθυσμοί ίσοι, ως 
οθωμανοί πολίτες, με το δεύτερο γίνεται η διάκριση και πάλι ανάμεσα σε χριστιανούς 
ή μη μουσουλμάνους και μουσουλμάνους. Σε αυτούς λοιπόν τους χριστιανούς 
αναγνωρίζονται και τίθενται σε ισχύ όλα τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τον 
Mεχμέτ τον Πορθητή και μετά. Tί είδους προνόμια είναι αυτά και γιατί τα θέτει σε 
ισχύ με τις μεταρρυθμίσεις η οθωμανική εξουσία; Πρόκεται για τα προνόμια που είχε 
παραχωρήσει ο Mεχμέτ ο Πορθητής μετά την Άλωση στον πατριάρχη Γεννάδιο, και 
παραχωρούσαν στη συνέχεια όλοι οι Σουλτάνοι και σε όλους τους θρησκευτικούς 
ηγέτες (τον Aρμένιο Πατριάρχη και τον Pαββίνο των Eβραίων). Ήταν τα προνόμια με 
τα οποία η οθωμανική εξουσία επέτρεπε στους θρησκευτικούς ηγέτες να ασκούν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα και την θρησκευτική τους εξουσία επί των πιστών, επί 
του ποιμνίου τους. Όμως σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων τα προνόμια έχουν εντελώς 
άλλο πολιτικό περιεχόμενο. Mε αυτά ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τους μη μουσουλμά-
νους, τους Xριστιανούς, ως οθωμανούς υπήκοους, εφόσον όμως υπάγονται σε μια 
κοινότητα –μιλλέτ ονομάζεται- κάτω από την εξουσία του θρησκευτικού ηγέτη της 
κοινότητας. Σε ό,τι αφορά τους ορθόδοξους λοιπόν αυτοί είναι οθωμανοί υπήκοοι, 
ίσοι με τους Mουσουλμάνους, μόνο όμως και εφόσον είναι ενταγμένοι στο μιλλέτ 
τους και αναγνωρίζουν ως ηγέτη τους τον Oικουμενικό Πατριάρχη. Όταν εντάσσονται 
λοιπόν στο μιλλέτι των Pωμιών (Pουμ είναι ο όρος για τους ορθόδοξους). Mε το 
δεύτερο άρθρο λοιπόν του μεταρρυθμιστικού διατάγματος θεσμικά πλέον ο 
οθωμανικός πληθυσμός χωρίζεται σε μιλλέτια υπό την θρησκευτική ηγεσία. Ένα από 
αυτά είναι το μιλλέτι των Pωμιών που μας ενδιαφέρει εδώ. 

Στο πλαίσιο ωστόσο της νεωτερικότητας αυτά τα προνόμια του μιλλετιού των 
Pωμιών δεν είναι απλώς τα θρησκευτικά προνόμια της προηγούμενης περιόδου, αλλά 
είναι προνόμια που αφορούν την εκπαίδευση αλλά και την εκπροσώπηση των Pωμιών. 
Δηλαδή οι νέοι καιροί απαιτούν την εγκαθίδρυση ενός κοσμικού συστήματος 
εκπαίδευσης – και όχι θρησκευτικού όπως ήταν πριν- απαιτούν επίσης την 
εγκαθίδρυση κοσμικών θεσμών εξουσίας. Aυτό σημαίνει ότι το μιλλέτι των Pωμιών 
πρέπει να έχει ένα κοσμικό θεσμικό σύστημα εκπαίδευσης που θα προωθεί μια 
κοσμική παιδεία – όπως απαιτούν οι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ και οι προηγμένες 
χώρες (διατάγματα).  
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Eπίσης η ηγεσία του μιλλετιού θα είναι η θρησκευτική εξουσία –ο Πατριάρχης- 
αλλά μαζί με αυτόν πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο που θα απαρτίζεται από την 
Iερά Σύνοδο και λαϊκούς εκλεγμένους από το μιλλέτ.  

Aς δώσουμε λίγη προσοχή σε αυτό το μικτό σύστημα –θρησκευτική και λαϊκή 
εξουσία μαζί- που εγκαινιάζει το Tανζιμάτ. Στην πράξη τα διατάγματα προβλέπουν το 
εξής: Oι Pωμιοί είναι οθωμανοί πολίτες, εφόσον εντάσσονται στο μιλλέτ κάτω από 
την ηγεσία του Oικουμενικού Πατριάρχη. Mε λίγα λόγια ο Πατριάρχης είναι ο 
εγγυητής της οθωμανικότητας των Pωμιών απέναντι στον Σουλτάνο. O Πατριάρχης 
είναι η γέφυρα ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα τάξη πραγμάτων, σε ό,τι αφορά τους 
Pωμιούς. Eίναι ο εκπρόσωπος των Pωμιών απέναντι στον Σουλτάνο. Tα πράγματα 
όμως είναι πιο πολύπλοκα από αυτό. O Σουλτάνος αναγνωρίζει στον Πατριάρχη την 
εξουσία του επί των Pωμιών, με μια προϋπόθεση: ότι ο Πατριάρχης θα γίνει ο 
εγγυητής των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του μιλλετιού του. Mε λίγα λόγια, καθιστά 
τον θρησκευτικό ηγέτη φορέα κοσμικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή φορέα μιας 
νεωτερικής πολιτικής. Aν στην Eυρώπη η νεωτερικότητα σήμαινε την αυτόματη 
αμφισβήτηση και τον αποκλεισμό από τον δημόσιο χώρο της θρησκευτικής εξουσίας, 
στην οθωμανική Aυτοκρατορία έχουμε το ακριβώς αντίθετο: οι θρησκευτικές 
εξουσίες πρέπει να γίνουν φορείς της νεωτερικότητας στο μιλλέτι τους. 

Έτσι ο Oικουμενικός Πατριάρχης με τις μεταρρυθμίσεις καθίσταται ο θεσμικός 
ηγέτης του μιλλετιού που περιλαμβάνει όλους τους ορθόδοξους της Aυτοκρατορίας 
(Mικρά Aσία, Bαλκάνια –εκτός ελλην. Κράτους και Σερβίας- νησιά, κλπ.), και έχει 
την υποχρέωση να εκκοσμικεύσει τόσο τους θεσμούς όσο και την εκπαίδευση αυτού 
του μιλλετιού. Πράγματι, όλη αυτή την περίοδο διάφοροι σύλλογοι ιδρύονται σε όλο 
το μιλλέτ με σκοπό την προώθηση της παιδείας. Όλα τα μεγάλα σχολεία, όπως η 
Eυαγγελική Σχολή, το Kεντρικό Παρθεναγωγείο στη Σμύρνη, το Zωγράφειο και το 
Zάπειο στην Kωνσταντινούπολη, τα σχολεία της Kαισάρειας, των Kυδωνιών 
(Aϊβαλί), και πολλά άλλα –για να αναφέρω μόνο τη Mικρά Aσία- ιδρύονται ή 
ενισχύονται σημαντικά αυτή την περίοδο των μεταρρυθμίσεων. O Eλληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος Kωνσταντινούπολης αναλαμβάνει, υπό την χαλαρή 
νομιμοποίηση του πατριαρχείου, την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην Aνατολή. Aπό 
την άλλη μεριά, οι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ – η ελευθερία που αυτές υπόσχονται- 
έχουν ως αποτέλεσμα μια μεγαλη μετανάστευση πληθυσμών, από το ελληνικό κράτος 
κυρίως σε πόλεις όπως η Σμύρνη, αλλά και σε όλα τα παράλια της Mικράς Aσίας –
Iωνία- των οποίων ο πληθυσμός μέσα στο 19ο αιώνα σχεδόν διπλασιάζεται. Εχουμε 
λοιπόν το παράδοξο φαινόμενο Eλλήνων που φεύγουν στο 19ο αιώνα από το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος για να ξαναγυρίσουν σε μια Aυτοκρατορία από την 
οποία είχαν με θυσίες (Eπανάσταση) απελευθερωθεί. Ξαναγίνονται δηλαδή Pωμιοί, 
που σημαίνει ότι τίθενται υπό την αιγίδα του Παριαρχείου αλλά και της οθωμανικής 
εξουσίας. 
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Οι αντιφάσεις των μεταρρυθμίσεων. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ αποτελούν τη 

χρυσή εποχή για τους Pωμιούς (και όχι μόνο), πράγμα που επιβεβαιώνει όχι μόνο ο 
αριθμός των σχολείων αλλά και η άνθηση του εμπορίου, των νέων επαγγελμάτων –
ασφαλιστές, γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές, κλπ. Tο επιβεβαιώνει η ίδια η Σμύρνη, η 
οποία καθίσταται το πιο λαμπρό παράδειγμα της άνθησης του μιλλετιού των Pωμιών 
την περίοδο των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, αυτή είναι η μια όψη των 
μεταρρυθμίσεων. Aς δούμε την άλλη όψη που έχει δύο σκέλη. Kαταρχάς στο ίδιο το 
εσωτερικό του μιλλετιού. Mπορεί ο σουλτάνος να αναγνωρίζει ως ηγεσία του 
μιλλετιού τον Oικ. Πατριάρχη, από την άλλη όμως ο ρόλος που αυτός έχει στο 
πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του εκδυτικισμού είναι αυτός του οιονεί πολιτικού 
ηγέτη, γεγονός που σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει ανάγκη νομιμοποίησης της εξουσίας 
του από το μιλλέτ του. Δηλαδή, από τη μια μεριά ο Σουλτάνος του παραχωρεί μια 
αδιαμφισβήτητη εξουσία επί του μιλλέτ των Pωμιών, αλλά με έναν όρο: να τον 
αναγνωρίζει ως ηγέτη του και το ίδιο το μιλλέτ. Aπό τη στιγμή που ο Πατριάρχης 
επιφορτίζεται με το ρόλο του εγγυητή του εκδυτικισμού του μιλλετιού, αυτό σημαίνει 
ότι και η δική του η ηγεσία εξαρτάται από τη βούληση αυτού του μιλλετιού.  

Oι πρώτοι που θα αμφισβητήσουν ανοιχτά την ηγεσία του Πατριαρχείου είναι οι 
βουλγαρόφωνοι ορθόδοξοι οι οποίοι διεκδικούν μια βουλγαρική και όχι ελληνική 
εκπαίδευση, διεκδικούν συγχρόνως μια δική τους βουλγαρική Eκκλησία, ανεξάρτητη 
από το Πατριαρχείο. O Σουλτάνος με φιρμάνι του 1870 αναγνωρίζει τη Bουλγαρική 
Eξαρχία. Aυτό σημαίνει ότι, ενώ πριν από το 19ο αιώνα ο Σουλτάνος εγγυόταν την 
υποταγή όλων των ορθοδόξων στο Πατριαρχείο, από τις μεταρρυθμίσεις και μετά την 
εγγυάται, μόνο εφόσον αυτό εκφράζει και τη βούληση των ορθοδόξων. 

Eκτός από τους Bούλγαρους, οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι αμφισβητούν επίσης της 
εξουσία του Πατριάρχη, διεκδικούν λοιπόν την εκλογή ενός δικού τους Πατριάρχη, 
Άραβα, που θα εκφράζει τη δική τους ταυτότητα. Tο Πατριαρχείο Aντιόχειας λοιπόν 
εκλέγει δικό του Άραβα Πατριάρχη, αδιαφορώντας για τη θέληση του Πατριαρχείου. 
Mια άλλη ωστόσο πιο πολύπλοκη αμφισβήτηση εκδηλώνεται και από το ελληνικό 
κράτος, το οποίο με όχημα τη Mεγάλη Iδέα διεκδικεί την ηγεσία των Pωμιών ως 
μέρους του Aλύτρωτου Eλληνισμού. Στο 19ο αιώνα η αμφισβήτηση αυτή είναι 
υπόγεια, αφού το ελληνικό κράτος δεν αμφισβητεί ανοιχτά το Πατριαρχείο αλλά 
διεκδικεί να χρησιμοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο του μιλλετιού –την εκπαίδευση 
κυρίως- προκειμένου να ελέγξει τους ελληνόφωνους ορθόδοξους πληθυσμούς. Tο 
Πατριαρχείο αντιδρά, αλλά οι καιροί το υποχρεώνουν να συμπράξει σε πολλές 
περιπτώσεις με αυτό. Πολύ περισσότερο που η αμφισβήτηση προέρχεται και από τους 
ελληνόφωνους ορθόδοξους του μιλλετιού που διεκδικούν στο όνομα της 
εκκοσμίκευσης τον αποκλειστικό έλεγχο της εκπαίδευσης και των θεσμών του 
μιλλετιού. 

Tο δεύτερο σκέλος της άλλης όψης των μεταρρυθμίσεων του Tανζιμάτ αφορά τα 
ίδια τα προνόμια που θέτει σε ισχύ η οθωμανική εξουσία. Όπως είδαμε οι 
μεταρρυθμίσεις προβλέπουν την αναγνώριση των προνομίων των χριστιανικών 
κοινοτήτων. Aνάμεσα στα προνόμια είναι η παιδεία, η ελευθερία κλπ. Aυτό σημαίνει 
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ότι η οθωμανική εξουσία δεν αναγνωρίζει δικαιώματα πολιτών –όπως θα έπρεπε στην 
εποχή της νεωτερικότητας. Aναγνωρίζει προνόμια δηλαδή παραχωρήσεις που 
οφείλονται στη γενναιοδωρία του κυρίαρχου.  

H εκπαίδευση λοιπόν, η εκπροσώπηση, η ισότητα δεν αποτελούν για τους Pωμιούς 
πολιτικό δικαίωμα αλλά προνόμιο, που εξαρτάται από τη θέληση της οθωμανικής 
εξουσίας. O όρος λοιπόν προνόμιο δεν δεσμεύει την οθωμανική εξουσία, όπως θα τη 
δέσμευε ο όρος δικαίωμα. Με αυτή την έννοια η άνθηση των Pωμιών επί Tανζιμάτ 
δεν είναι προϊόν των δικαιωμάτων τους, αλλά προίόν της «γενναιοδωρίας της 
οθωμανικής εξουσίας», μια γενναιοδωρία που όταν θα αποφάσιζε αυτή η εξουσία θα 
την έπαιρνε πίσω. Oι Nεότουρκοι και η πολιτική τους απέναντι στους μη 
μουσουλμάνους –και στους Pωμιούς- το αποδεικνύει.  

Tελικά οι μεταρρυθμίσεις του Tανζιμάτ ήταν μια μεταβατική περίοδος, ένα 
στιγμιότυπο της Iστορίας που, όπως η αμέσως επόμενη περίοδος έδειξε, δεν μπορούσε 
στην εποχή των εθνών κρατών να μετατρέψει μια Aυτοκρατορία που είχε βασιστεί 
στον Aλλάχ και την υποταγή σε ένα έθνος-κράτος ελεύθερων Oθωμανών πολιτών. 
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   Χάρης Εξερτζόγλου 
 

  Τραπεζικές δραστηριότητες στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
 

Θέμα της ανακοίνωσής μου είναι οι τραπεζικές δραστηριότητες στη Οθωμανική 
αυτοκρατορία και κυρίως οι δραστηριότητες των ομογενών κεφαλαιούχων στην 
Κωνσταντινούπολη που είχαν ιδιαίτερη θέση σε αυτές.  

Κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα οι τραπεζικές εργασίες κάλυπταν 
πολλές πλευρές οικονομικής δραστηριότητας, από το εισαγωγικό και εξωτερικό 
εμπόριο, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία αλλά  κυρίως τον δημόσιο, 
μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο  δανεισμό του οθωμανικού κράτους.  

Η εμφάνιση της τραπεζικής δραστηριότητας  ήταν σχετικά σύγχρονη και πρέπει 
να τοποθετηθεί στα πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της ύστερης οθωμανικής 
αυτοκρατορίας.  

Ένα βασικό γνώρισμα της ύστερης οθωμανικής ιστορίας είναι η μεταρρυθ-
μιστική στροφή της, η επιλογή δηλαδή  μεταρρυθμίσεων  σε πολλούς τομείς της 
διοίκησης, και της νομοθεσίας  προκειμένου το οθωμανικό κράτος να αντεπεξέλθει 
στις πιέσεις της σύγχρονης εποχής. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήσαν προϊόν 
εσωτερικών διεργασιών στο οθωμανικό κράτος αλλά  και της πίεσης των δυτικών 
ευρωπαϊκών δυνάμεων που απέβλεπαν σε μια εκσυγχρονισμένη αυτοκρατορία που 
θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελός 
τους, κυρίως σε σχέση με την ανάσχεση της Ρωσίας. Οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 
στη πράξη είχαν άνισα αποτελέσματα παρότι συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην 
αποκατάσταση του συγκεντρωτισμού της οθωμανικής εξουσίας που είχε τρωθεί 
σημαντικά κατά τον 18ο αιώνα. Δεν πρόκειται να εισέλθω εδώ στην αξιολόγηση της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας διότι δεν είναι το θέμα μας. Θέλω μόνο να 
υπογραμμίσω την σημασία τους: 

 α) στην εισαγωγή της ισονομίας μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων που 
κατάργησε ένα θεμέλιο του δημοσίου δικαίου της αυτοκρατορίας   

β) τη διασφάλιση της περιουσίας των οθωμανών υπηκόων και  
γ) στο άνοιγμα της οθωμανικής οικονομίας στο ευρωπαϊκό  κεφάλαιο.  
Αν και τα τρία αυτά στοιχεία μπορούν να αξιολογηθούν ξεχωριστά πρέπει να τα 

αντιμετωπίσουμε ως  ένα σύνολο. Η ισονομία και η διασφάλιση της περιουσίας για 
τους μη μουσουλμάνους διαμόρφωσαν ένα θετικό πλαίσιο  για την ασφαλή εμπλοκή 
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τους σε οικονομικές δραστηριότητες στην οθωμανική επικράτεια χωρίς την ανάγκη 
της ξένης προστασίας. Το άνοιγμα της αυτοκρατορίας στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο 
επιτάχυνε την ενσωμάτωση της οθωμανικής οικονομίας στη σφαίρα επιρροής του 
δυτικού καπιταλισμού με τρόπους άγνωστους στο παρελθόν. Ειδικότερα για το θέμα 
αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε την σημασία της εισαγωγής  του ελεύθερου 
εμπορίου με την Βρετανοτουρκική συνθήκη του 1838. Η συνθήκη αυτή  μείωνε 
σημαντικά τους φόρους εισαγωγής  επιτρέποντας έτσι στα ευρωπαϊκά προϊόντα να 
διεισδύσουν μαζικά στις αγορές της αυτοκρατορίας και να ανταγωνίζονται τα 
οθωμανικά  με καλύτερους όρους.  

Επομένως κατά τον 19ο αιώνα δημιουργείται ένα ανοικτό οικονομικό 
περιβάλλον για την ενεργοποίηση νέων οικονομικών δράσεων, ανάμεσά τους και οι 
τραπεζικές εργασίες.  

Βέβαια, οι τραπεζικές εργασίες με την ευρεία έννοια δεν ήσαν άγνωστες στην 
οθωμανική αυτοκρατορία πριν τον 19ο αιώνα. Μια ομάδα κεφαλαιούχων (Εβραίων, 
Ορθοδόξων και Αρμενίων) που ονομάζονταν σαράφηδες  και είχαν την έδρα τους 
στην Κωνσταντινούπολη δραστηριοποιούνταν  στην χρηματοδότηση του εξωτερικού 
εμπορίου, στην αγοροπωλησία συναλλάγματος και ξένων νομισμάτων, στην 
χρηματοδότηση αξιωματούχων του οθωμανικού κράτους και την εκμίσθωση των 
φόρων. Ωστόσο οι εργασίες αυτές συντελούνταν στο πλαίσιο της κλειστής 
οθωμανικής οικονομίας που μέχρι τον 19ο αιώνα έθετε πολλούς περιορισμούς στο 
εμπόριο και την παραγωγική δραστηριότητα.  

Οι τραπεζικές δραστηριότητες κατά τον 19ο αιώνα ήσαν διαφορετικές. Βασικό 
γνώρισμα η σχέση τους με την χρηματοδότηση του οθωμανικού δημοσίου το οποίο 
στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και του στρατού είχε 
συνεχώς αυξημένες χρηματικές ανάγκες οι οποίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν από 
τα περιορισμένα εσωτερικά κεφάλαια .  

Το 1854 το οθωμανικό δημόσιο κατέφυγε για πρώτη φορά στον εξωτερικό 
δανεισμό για 3 εκατομμύρια  λίρες στερλίνες από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. 
Επρόκειτο για την αρχή μιας πορείας η οποία σώρευσε μέσα σε ένα διάστημα είκοσι 
περίπου ετών ένα ονομαστικό εξωτερικό χρέος που ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια 
λίρες. Οι όροι των οθωμανικών δανείων ήσαν συχνά επαχθείς με αποτέλεσμα το 
πραγματικό ποσόν που εισέρευσε στα ταμεία του οθωμανικού κράτους να μην 
ξεπεράσει τα 140 εκατομμύρια. Αλλά οι υποχρεώσεις του οθωμανικού κράτους 
αφορούσαν την εξυπηρέτηση του ονομαστικού χρέους με αποτέλεσμα τη δραματική 
επιβάρυνση των δαπανών για την αποπληρωμή του χρέους και την αύξηση της 
φορολογίας.  

Στην πράξη οι άμεσες ταμειακές ανάγκες του οθωμανικού δημοσίου αυξάνονταν 
συνεχώς αλλά δεν μπορούσαν πάντα να καλύπτονται από τον εξωτερικό δανεισμό. Η 
σύναψη ενός δανείου στις δυτικές χρηματαγορές ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα 
υπόθεση ενώ οι όροι των δανείων έβαιναν συνεχώς επιδεινούμενοι. Από την άλλη 
πλευρά η φορολογική βάση του οθωμανικού κράτους στηριζόταν στην φορολογία σε 
είδος η οποία συλλεγόταν μετά τις σοδειές με αποτέλεσμα το Οθωμανικό 
Θησαυροφυλάκιο να μην έχει πάντα στη διάθεσή του επαρκή χρηματικά διαθέσιμα. 
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Ο Γεώργιος Ζαρίφης 

Έτσι, για τις χρηματικές του ανάγκες το οθωμανικό κράτος στράφηκε και στον 
εσωτερικό δανεισμό αναπτύσσοντας ένα βραχυπρόθεσμο κυμαινόμενο χρέος, το 
οποίο αν και σε όγκο ήταν πολύ χαμηλότερο του εξωτερικού διέπετο από 
διαφορετικούς όρους.  

Στα 1875 το οθωμανικό κράτος ανακοίνωσε την παύση της εξυπηρέτησης του 
εξωτερικού χρέους του και την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές του για 
την επίλυση του προβλήματος. Στα 1881 δημιουργήθηκε η Υπηρεσία του 
Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους, ένας μηχανισμός ελέγχου των πιστωτών της χώρας 
στην ουσία, η οποία διαχειρίστηκε έσοδα του οθωμανικού κράτους για να 
εξυπηρετήσει το υπάρχον χρέος της χώρας. 

Σε αυτό το πεδίο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Αυτοκρατορική Οθωμανική 
Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1863 από ένα όμιλο βρετανικών και γαλλικών κεφαλαίων. 
Η Οθωμανική Τράπεζα είχε μια ιδιόμορφη θέση διότι παρότι ιδιωτική εταιρεία είχε 
αναλάβει οιονεί κρατικές αρμοδιότητες όπως ο έλεγχος του συναλλάγματος και της 
νομισματικής κυκλοφορίας. Αναμείχθηκε επίσης ενεργά στον εξωτερικό και τον 
εσωτερικό δανεισμό του οθωμανικού κράτους. 

Εξίσου καθοριστικό ρόλο στις τραπεζικές 
εργασίες του δημόσιου τομέα έπαιξαν ντόπιοι 
κεφαλαιούχοι κυρίως ελληνορθόδοξοι που 
αναδείχτηκαν για πολλά χρόνια σε ισχυρές 
δυνάμεις της αγοράς.  

Ποιοι ήσαν, όμως, αυτοί οι άνθρωποι; 
Επρόκειτο για τα μέλη μιας δυναμικής και ανα-
πτυσσόμενης ομάδας επιχειρηματιών ανάμεσα 
στους οποίους προεξάρχουσα  θέση είχαν  τρα-
πεζίτες, όπως ο Γεώργιος και ο Νικόλαος Ζαρί-
φης, ο Στέφανος Ζαφειρόπουλος, ο Χρηστάκης 
Ζωγράφος, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο 
Παύλος Στεφάνοβικ - Σκυλίσσης, ο Ανδρέας 
Συγγρός, για να αναφερθούμε στους περισ-
σότερο γνωστούς. Οι τραπεζίτες αυτοί συμπερι-
λαμβάνονταν στην ομάδα των τραπεζιτών του 
Γαλατά, που ονομάστηκε έτσι λόγω της θέσης 
της έδρας των πιστωτικών τους ιδρυμάτων στην 
περιοχή του Γαλατά. Μαζί με τραπεζίτες από 
άλλες εθνοθρησκευτικές κοινότητες της αυτό-
κρατορίας, όπως αρμένιους και εβραίους, δια-
μόρφωσαν μια διακριτή επιχειρηματική ομάδα που εξειδικεύτηκε  σε συγκεκριμένες 
εργασίες.   

Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των ελληνορθόδοξων τραπεζιτών ήσαν 
σύνθετες και  μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε επιχειρηματικά όσο και σε 
συγγενικά δίκτυα. 
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Ο Ανδρέας Συγγρός  

Ο Στέφανος Ζαφειρόπουλος 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο οι ρωμιοί 
τραπεζίτες του Γαλατά είχαν ως αφετηρία 
ιδιωτικές επιχειρήσεις με κύριο τομέα 
απασχόλησης το εμπόριο Στον τομέα αυτό 
μετά τα 1840 διαμορφώθηκαν πολύ 
ευνοϊκές συνθήκες εμπορίας και κατ’ 
επέκταση υψηλά κέρδη που επέτρεψαν τη 
στροφή των κεφαλαιούχων αυτών στις 
τραπεζικές εργασίες.  

Αν και δεν εξέλιπαν περιπτώσεις 
ανταγωνισμού πολλοί από τους επιχειρη-
ματίες αυτούς ανέπτυξαν ισχυρές συνεργα-
σίες, που συχνά εκτείνονταν σε βάθος 
χρόνου, και οργάνωσαν εμπορικά δίκτυα 
που τους επέτρεψαν να εκμεταλλευθούν τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διαφορετικά 
μέρη της αυτοκρατορίας..  

Ωστόσο, η διασύνδεση αυτών των 
επιχειρηματιών μεταξύ τους δεν 
περιορίστηκε στο επιχειρηματικό επίπεδο 

αλλά επεκτάθηκε και στις γαμήλιες 
στρατηγικές. Οι κεφαλαιούχοι αυτοί ήσαν 
συνήθως αρχηγοί οικογενειών που 
προχωρούσαν σε γαμήλιες επιλογές για 
τις κόρες και τους γιους τους από τον ίδιο 
κοινωνικό χώρο.  Συχνά οι επιλογές αυτές 
επισφράγιζαν μια ήδη υπάρχουσα επιχει-
ρηματική συνεργασία ή διευκόλυναν μια 
καινούργια.  

Οι τραπεζίτες του Γαλατά, προε-
ξαρχόντων  των ελληνορθόδοξων τραπε-
ζιτών,  είχαν κεντρικό ρόλο στην ανά-
πτυξη του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
προς το οθωμανικό κράτος.  

Έχοντας επωφεληθεί από το νέο 
ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, διαθέτοντας 
πολλές επαφές με τις δυτικές αγορές και 
καλλιεργώντας συστηματικές σχέσεις με 
την ανώτερη οθωμανική γραφειοκρατία οι 
ελληνορθόδοξοι τραπεζίτες μετατράπηκαν 
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Ο Χρηστάκης Ζωγράφος 

Ο Στέφανος Σκουλούδης  

σε προνομιακούς δανειστές του οθωμανικού κράτους στο πεδίο του βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού που αποδείχτηκε ιδιαίτερα επικερδές.  

 Ο βασικός μηχανισμός κερδοφορίας 
αυτής της δραστηριότητας βρισκόταν στη  
διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού 
στην Ευρώπη και αυτά που οι τραπεζίτες 
χρέωναν στο Θησαυροφυλάκιο. Είναι 
γνωστό ότι τα επιτόκια δανεισμού στην 
αυτοκρατορία ήσαν ιδιαίτερα υψηλά, σε 
ορισμένες μάλιστα περιοχές δυσθεώρητα, 
σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν στις 
δυτικές χρηματαγορές που κυμαίνονταν 
ανάμεσα στο 3 με 7 %.  

Οι τραπεζίτες του Γαλατά επεξέτειναν 
τις εργασίες τους με το Θησαυροφυλάκιο  
κινητοποιώντας πέραν των ιδίων κεφαλαίων 
κεφάλαια και άλλων επενδυτών με τη 
δημιουργία μετοχικών εταιριών. Οι  πρώτες 
μετοχικές εταιρίες  εμφανίστηκαν στην 
οθωμανική πρωτεύουσα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1860 και η παρουσία τους 
πύκνωσε αισθητά κατά τα πρώτα έτη της 
δεκαετίας του 1870.  Συγκεκριμένα, στα 
1869 δημιουργήθηκε η Γενική Εταιρεία 
του Οθωμανικού Κράτους, η πρώτη σοβα-
ρή μετοχική εταιρεία που στηρίχθηκε στα 
κεφάλαια των τραπεζιτών του Γαλατά και 
της Οθωμανικής Τράπεζας και ακολού-
θησαν η Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, 
που ίδρυσε ο Ανδρέας Συγγρός και συμμε-
τείχαν οι Γ. Ζαρίφης, Στ, Σκουλούδης, κ.α, 
η Οθωμανική Εταιρεία Αξιών και Συναλ-
λαγών, η Αυστροτουρκική Τράπεζα κ.α 
που προστέθηκαν στον κατάλογο των 
τραπεζών του Γαλατά. Σε όλες αυτές τις 
εταιρείες η συμμετοχή των ελληνορθόδο-
ξων τραπεζιτών υπήρξε καθοριστική τόσο 
στην κεφαλαιακή βάση όσο και στη 
διοίκηση των ιδρυμάτων αυτών. Συμμε-
τείχαν ενεργά και σταθερά στα διοικητικά 
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συμβούλια των μετοχικών εταιρειών χωρίς άμεσο κίνδυνο για τα δικά τους 
κεφάλαια, πέραν της ίδιας συμμετοχής τους. Η γνώση της αγοράς και η εμπιστοσύνη 
που απολάμβαναν στους εντόπιους επενδυτές τους επέτρεψε να παραμείνουν στο 
πηδάλιο των μετοχικών εταιριών  για δεκαετίες.   

Επομένως κατά τη δεκαετία του 1870 υπάρχει σε μια διαφορετική φάση της 
επιχειρηματικής οργάνωσης στον τραπεζικό χώρο  στην οποία η ατομική ή η 
συνεταιρική επιχείρηση συμβιώνει με την μετοχική εταιρεία. Ωστόσο, η βάση των 
τραπεζικών εργασιών εξακολουθούσε να βρίσκεται στον οθωμανικό βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό ακόμη και μετά την  παύση πληρωμών του οθωμανικού κράτους το 1875. 
Τότε η χρηματαγορά της Κωνσταντινούπολης πέρασε μια μεγάλη κρίση. Οι υψηλές 
κερδοφορίες τερματίστηκαν απότομα και οι ομάδες των πιστωτών του οθωμανικού 
κράτους βρέθηκαν σε ανταγωνιστικά στρατόπεδα.  Οι ξένοι ομολογιούχοι κατείχαν 
μεγάλο αριθμό τίτλων των οθωμανικών εξωτερικών δανείων που δεν 
εξυπηρετούνταν και ζήτησαν την υποστήριξη των κυβερνήσεών τους. Οι τραπεζίτες 
του Γαλατά αλλά και η Οθωμανική Τράπεζα είχαν και αυτοί μερίδια στα εξωτερικά 
δάνεια αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους ήταν δεσμευμένο σε 
βραχυπρόθεσμα δάνεια. Αισθάνονταν όμως ευάλωτοι γνωρίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά 
συνδικάτα των πιστωτών πίεζαν για μια λύση που ενδεχομένως θα τους έθιγε 
οικονομικά.  

 
Άποψη του Γαλατά 
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Το οθωμανικό κράτος έχοντας χάσει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές 
είχε ως μόνη πηγή χρηματοδότησης τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Γαλατά και 
συνέχισε να τα εξυπηρετεί. Η στρατηγική που ακολούθησαν οι ελληνορθόδοξοι 
τραπεζίτες και η Οθωμανική Τράπεζα στην αβέβαιη αυτή συγκυρία είχε ως στόχο 
την εξασφάλιση των κεφαλαίων που είχαν επενδύσει στο Θησαυροφυλάκιο πριν από 
τον επικείμενο συμβιβασμό του οθωμανικού κράτους με τους ευρωπαίους πιστωτές 
του. Προς το σκοπό αυτό εξακολούθησαν να δανείζουν το θησαυροφυλάκιο και 
διαπραγματεύτηκαν την κάλυψη των δανείων τους με εγγύηση δημόσια έσοδα του 
οθωμανικού κράτους. Δεν ζήτησαν, όμως, τα οποιαδήποτε έσοδα αλλά   έμμεσους 
φόρους όπως τελωνειακούς δασμούς, και τα έσοδα από τα μονοπώλια του 
οθωμανικού κράτους, πόρους τους οποίους εξασφάλισαν με τη σύμβαση του 
Νοεμβρίου 1879 που υπέγραψαν με το οθωμανικό δημόσιο.  

Η συμφωνία αυτή διασφάλισε τα συμφέροντα του Γαλατά αλλά όχι και  τη 
συναίνεση των ευρωπαίων πιστωτών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα και 
ενίσχυσαν τις πιέσεις για μια νέα ρύθμιση με την οθωμανική αυτοκρατορία. 
Πράγματι, στα 1881 η οθωμανική κυβέρνηση αποδέχθηκε ένα νέο διακανονισμό που 
ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πιστωτών και  που οδήγησε, όπως 
είπαμε στη δημιουργία της υπηρεσίας του οθωμανικού χρέους, αλλά και στην εκ 
νέου πρόσβαση του οθωμανικού κράτους στις δυτικές χρηματαγορές.  Στη βάση του 
ο διακανονισμός αυτός ήταν παρόμοιος με τη σύμβαση που είχαν κερδίσει οι 
τραπεζίτες του Γαλατά, στηριζόταν δηλαδή στην παραχώρηση έμμεσων χρηματικών 
φόρων, που τόσο ανάγκη είχε το οθωμανικό  κράτος για να καλύψει τις δαπάνες  του. 
Όμως δύσκολα θα μπορούσε η αυτοκρατορία να αποφύγει μια τέτοια λύση αφού 
χρειαζόταν άμεσα χρήματα σε ποσότητες που μόνο οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές θα 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν. Πάντως, οι τραπεζίτες του Γαλατά δεν βγήκαν χαμένοι 
από το νέο διακανονισμό που διασφάλισε τις επενδύσεις τους με την παροχή 
προνομιούχων μετοχών. 

Κατά παράδοξο τρόπο η  θετική έκβαση που είχε η ρύθμιση του οθωμανικού 
χρέους για τους ελληνορθόδοξους τραπεζίτες σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την 
μείωση της ισχύος τους στη χρηματαγορά της Πόλης. Ο διακανονισμός του 1881 
συνέτεινε στον έλεγχο των οθωμανικών δημόσιων οικονομικών από την Υπηρεσία 
του Οθωμανικού Χρέους και το σταδιακό περιορισμό των βραχυπρόθεσμων δανείων. 
Μείωσε επομένως το περιθώριο δραστηριοποίησης  στον τομέα αυτό αποκλείοντας 
έτσι τους τραπεζίτες του Γαλατά από μια πηγή υψηλής κερδοφορίας. Οι τραπεζίτες 
του Γαλατά αναζήτησαν νέες διεξόδους που βρήκαν στις διαφοροποιημένες 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και μετοχές. Οι επενδυτικές αυτές επιλογές 
αφορούσαν καταρχήν την οθωμανική επικράτεια και τις επενδύσεις σε υποδομές 
όπως οι σιδηρόδρομοι  και τα λιμάνια αλλά και στην εξόρυξη και τη βιομηχανία. 
Επίσης οι τράπεζες του Γαλατά επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια στα εξωτερικά 
δάνεια των βαλκανικών κρατών, κυρίως στην Ελλάδα, η οποία κατά την περίοδο του 
Τρικούπη στράφηκε στον εξωτερικό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
των υποδομών της. 
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Στις ελληνικές επενδύσεις η θέση του Ανδρέα Συγγρού και της Τράπεζας 
Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε ισχυρή. Οι επενδύσεις αυτές απέφεραν κέρδη που 
όμως δεν συγκρίνονταν με αυτά των αρχών της δεκαετίας του 1870. Επιπλέον η 
ελληνική πτώχευση του 1893 είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις τράπεζες 
εκείνες που ανοίχτηκαν πολύ στον ελληνικό δανεισμό, όπως η Τράπεζα Κωνστα-
ντινουπόλεως. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1890 οι μετοχικές τράπεζες που δημιουργήθηκαν 
από τους ελληνορθόδοξους τραπεζίτες σταμάτησαν τη λειτουργία τους μετά το πέρας 
του χρονικού διαστήματος που προέβλεπε το καταστατικό τους.  Αρκετοί από τους 
ελληνορθόδοξους τραπεζίτες συνέχισαν τις εργασίες τους με τις ατομικές τους 
επιχειρήσεις αλλά ως ομάδα δεν γνώρισαν ξανά την αίγλη του παρελθόντος. 
Εξάλλου οι καιροί είχαν πλέον αλλάξει. Η επιχειρηματική επιτυχία των τραπεζιτών 
του Γαλατά  στο παρελθόν οφειλόταν στην προσωπική εργασία και την 
επινοητικότητά τους, τις καλές σχέσεις με την Πύλη αλλά και μια πολύ ευνοϊκή 
συγκυρία που έμελλε να είναι ανεπανάληπτη. Σε ένα μεγάλο βαθμό εκπροσωπούσαν 
την μορφή της τράπεζας επενδύσεων που επικεντρώθηκε σε πράξεις γύρω από τον 
δημόσιο δανεισμό και το χρηματιστήριο χωρίς να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
χρηματοδότηση του εμπορίου. Χρησιμοποίησαν κεφάλαια άλλων επενδυτών αλλά 
δεν επιχείρησαν να απευθυνθούν σε μικρούς καταθέτες και δεν τους απασχόλησε ο 
τομέας της έντοκης κατάθεσης. Όμως, η επιχειρηματική φυσιογνωμία των 
τραπεζιτών του Γαλατά  δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
καιρών. Κατά τα τέλη του19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα οι 
επιχειρηματικές-εμπορικές δραστηριότητες στην οθωμανική αυτοκρατορία είχαν 
αναπτυχθεί πολύ και απαιτούσαν μια νέα μορφή τράπεζας που θα επωφελούνταν από 
τις συνθήκες των τοπικών οικονομιών, αντλώντας χρήματα με τη μορφή των 
έντοκων καταθέσεων για να χρηματοδοτήσουν το εμπόριο. Η μορφή της νέας 
τράπεζας στηριζόταν σε ένα οργανωμένο δίκτυο υποκαταστημάτων που 
λειτουργούσαν κάτω από μια κεντρική διοίκηση στο πλαίσιο ενός απρόσωπου 
μηχανισμού που δεν στηριζόταν, λόγω του μεγέθους του, σε συγγενικές σχέσεις. Σε 
μεγάλο βαθμό την ανάγκη αυτή κάλυψαν νέες τράπεζες που δημιουργήθηκαν στα 
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως η Τράπεζα Αθηνών, η Τράπεζα 
Ανατολής και η Τράπεζα Μυτιλήνης.   

Οι τραπεζίτες του Γαλατά δεν ανταγωνίστηκαν τα ιδρύματα αυτά, σε κάποια 
μάλιστα όπως η Τράπεζα Μυτιλήνης και η Τράπεζα Ανατολής συμμετείχαν ενεργά. 
Όμως, από επιχειρηματική άποψη η Τράπεζα Μυτιλήνης διαφοροποιήθηκε από τις 
παλαιότερες πρακτικές του Γαλατά, διότι δραστηριοποιήθηκε σε άμεσες επενδύσεις, 
όπως η Ακτοπλοΐα Αιγαίου, και τα Ανθρακωρυχεία Ηρακλείας, και δημιούργησε 
πολλά υποκαταστήματα στην αυτοκρατορία και το εξωτερικό για την 
χρηματοδότηση του εμπορίου. Η οθωμανική αυτοκρατορία παρέμενε μια μεγάλη 
αγορά με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, κυρίως στον εμπορικό και αγροτικό τομέα. 
Η πληθώρα των ελληνορθόδοξων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνταν στις 
πόλεις της αυτοκρατορίας, πέραν της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης  είχαν 
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ανάγκη πιστώσεων που μόνο μια σύγχρονη μορφή τραπεζικής μπορούσε να 
προσφέρει. 

 

 
Μετοχή της Τράπεζας Μυτιλήνης 
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Αλλά η περίοδος αυτή υπήρξε μεταβατική από πολλές απόψεις. Η οικονομική 
ανάπτυξη της αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα, άνιση και ασταθής όπως 
ήταν,  συμβάδιζε με την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα  που κορυφώθηκε με 
τους πολέμους του 12-13 και την απώλεια των βαλκανικών επαρχιών.  Στο πλαίσιο 
αυτό, οι συνθήκες που ευνόησαν τους ελληνορθόδοξους τραπεζίτες του 19ου αιώνα 
ήταν αδύνατον να επαναληφθούν και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
θα μπορούσε να αναπτυχθεί  η σύγχρονη τραπεζική δεν είχε το χρονικό περιθώριο να 
ωριμάσει.    

Επιγραμματικά, οι τραπεζικές δραστηριότητες στην οθωμανική αυτοκρατορία 
γνώρισαν μεγάλη άνθηση κατά τον 19ο αιώνα αλλά και αλλαγές στον τρόπο 
οργάνωσης και τους τομείς των τραπεζικών εργασιών. Οι ελληνορθόδοξοι 
τραπεζίτες της Κωνσταντινούπολης είχαν ιδιαίτερη θέση σε αυτό το πεδίο 
γνωρίζοντας περιόδους ακμής και παρακμής.  Τη δράση τους τελικά συμπαρέσυρε το 
τέλος της αυτοκρατορίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
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                                   Χαράλαμπος Μπαμπούνης                                  Στέλιος Μουζάκης 
 

Χριστιανικές κοινότητες και αδελφότητες στη Μικρά Ασία 
στις αρχές του 20ου αιώνα: από τον κώδικα Αλικαρνασσού-

Βουδρούμ. 
 
Η ιστορία της ιστορίας των χριστιανικών κοινοτήτων και αδελφοτήτων στη 

Μικρά Ασία  συνιστά σοβαρό κεφάλαιο στα Acta μιας ευρύτερης κατάθεσης – οιονεί 
αξιολογικής καταγραφής της λειτουργίας των οικονομικών, κοινωνικών και  
πολιτικών θεσμών στον εκείθεν του Αιγαίου Ελληνισμό κατά τη μακρά διάρκεια της 
παρουσίας και ζωής του σε αυτήν. 

 

  
 

Χάρτης της Μικράς Ασίας με τα τοπωνύμιά της (Στ. Αβάρας,1956). 
Στο πλαίσιο η περιοχή Αλικαρνασσού-Βουδρούμ. 
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Στο χαρακτηριστικά, κυρίως από το 19ο αι., πυκνό δίκτυο των ρωμέικων  
κοινοτήτων της πρόσιμης στο Αιγαίο Μικράς Ασίας απεικονίζεται με ενάργεια όχι 
μόνον η δυναμική παρουσία του ελληνικού στοιχείου αλλά αποτυπώνονται και 
αξιοσημείωτες πραγματικότητες όπως η μετάβαση από τα γένη στα έθνη1, οι 
μεταπτώσεις της πολιτικής2, οι πληθυσμιακές συνθέσεις, οι συνέχειες και ασυνέχειες, 
οι αναδιαμορφώσεις στο οθωμανικό πεδίο καθώς και στην ελλαδική – ελληνική 
οντότητα3. 

Η ανάδυση του οικονομικού φιλελευθερισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία 
οφείλεται σε μια δέσμη μεταβολών, μεταξύ των οποίων η αποδυνάμωση των 
συντεχνιών και η αποσταθεροποίηση του κρατικού ελέγχου στην παραγωγή. Οι 
μεταρρυθμίσεις της περιόδου Tanzimat (19ος αι.) είχαν τελικά ειδικό βάρος για τους 
μη μουσουλμάνους υπηκόους4. Με το  Tanzimat τέθηκαν σε ισχύ νέες διοικητικές 
διατάξεις που απέρρεαν  από την αναγκαιότητα δόμησης θετικών σχέσεων της 
εξουσίας με το θεσμό των πολυεθνικών κοινοτήτων. Κατά τούτο, η οργάνωση και 
λειτουργία των Rum millet, των ελληνορθόδοξων ορεινών, αγροτικών και αστικών 
κοινοτήτων της Ανατολής έγινε στη βάση της διοίκησής τους από ιερατικούς και 
λαϊκούς κοινοτικούς παράγοντες σε μικτά συμβούλια και σε  διαταγματικά 
προβλεπόμενη σύμπραξη με εντεταλμένους οθωμανούς αξιωματούχους5. Πρόκειται 
για μια περίοδο εικοσιτριών ετών (1839-1862), όπου τον πρωτεύοντα ρόλο έχουν το 
Gulhan Hatt-i Serif (1839) και το Hatt-i Humayun (1856). 

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1856 δημοσιεύθηκε το Χάττι-Χουμαγιούν – που 
αποτέλεσε τη βάση του νέου δημόσιου Οθωμανικού Δικαίου6, με το οποίο 
επικυρώθηκαν οι παραχωρήσεις του Συνεδρίου των Παρισίων, αναγνωρίστηκε η 
θρησκευτική  ελευθερία, ο σεβασμός της τιμής, το δικαίωμα της νομής, ιδιοκτησίας, 
περιουσίας και διατηρήθηκαν τα πνευματικά προνόμια και οι σχετικές ατέλειες. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάχθηκε όχι μόνον η διοίκηση7 και οργάνωση της εκπαίδευσης1, 

                                                
1 E. J. Hobsbawm, Η εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σ. 161-209. Στεφ. 
Παπαγεωργίου, Από το Γένος στο Έθνος, Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους (1821-1862), εκδ. 
«Παπαζήσης», Αθήνα 2004, σ. 9-17. 
2 Oct. Merlier, Προλεγόμενα, Ο τελευταίος ελληνισμός της Μικράς Ασίας, εκδ. Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1974, σ. 22. 
3Σία Αναγνωστοπούλου, «Οι ρωμαίικες κοινότητες της δυτικής Μικράς Ασίας», εφημ. 
«Ελευθεροτυπία»,  Ιστορικά, 30 Νοεμβρίου 2002, σ. 45. 
4 Αιμιλία  Θεμοπούλου, «Μεταρρυθμίσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία», ό.π., σ. 6-7. 
5 Κυριακή Μαμώνη, «Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες», ό.π., σ. 12-13. 
6  Δ. Νικολαΐδης, Οθωμανικοί Κώδηκες, 1, εν Κωνσταντινουπόλει 1869, σ. 14-15. 
7 Σχετικά με τις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Οθωμανικής διοίκησης όσον αφορά στο 
δικαίωμα του οθωμανικού κράτους να παρεμβαίνει στη διοίκηση και οργάνωση του εκπαιδευτικού 
δικτύου, το λεγόμενο Προνομιακό Ζήτημα, βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-
1985), Θεσσαλονίκη 1990,σ.66-68, και Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της 
εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας, εκδ. «Αφοί Κυριακίδη», 
Θεσσαλονίκη 2005.   
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αλλά και η αναδιοργάνωση της κοινοτικής αυτοδιοίκησης2, οι δημογεροντίες, 
συντεχνίες ή ισνάφια3, οι αδελφότητες4. Η συνεργασία της εκκλησίας με τις 
δημογεροντίες στη Μικρά Ασία και τον Πόντο συνετέλεσε,  με την αξιοποίηση 
θεσμικών δυνατοτήτων, στη διαμόρφωση ενός κοινοτισμού με ιδιαίτερα έντονες 
πολιτισμικές δικαιοδοσίες και πολύμορφες εκφράσεις, σε μια προσπάθεια 
υποκατάστασης του κατά το μάλλον και ήττον οργανωτικά ελλείποντος Κράτους.   

Ο καθηγητής Κ. Φωτιάδης έχει υπογραμμίσει ότι «η επιβίωση των θεσμών του 
millet στον Πόντο περνούσε μέσα από μια διαδικασία μετασχηματισμού των 
θρησκευτικών ιεραρχήσεων σε εθνικές διαφορές». Η τροφοδότηση και εξέλιξη αυτής 
της διαδικασίας, κατά την οποία διαδραστικά συγκροτήθηκαν «οι προϋποθέσεις μιας 
κοινωνικής όσμωσης», είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί, με συναίνεση πλέον του 
μεγαλοαστικού κατεστημένου, η διεύρυνση της συμμετοχής και άλλων στρωμάτων 
στους κοινοτικούς μηχανισμούς, με ό,τι αυτό συνεπέφερε και συνεπαγόταν. « Το 
κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της νέας διευρυμένης βάσης των κοινοτικών 
παραγόντων ήταν η εμμονή σε συσσωματώσεις [κοινοτικά, φιλεκπαιδευτικά, 
φιλανθρωπικά σωματεία και επιτροπές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών] 
συλλόγους και αδελφότητες, επαγγελματικές οργανώσεις  και ερασιτεχνικά 
σωματεία με πολιτιστικά ενδιαφέροντα»5. 

Άλλωστε, ο ρόλος, η δομή και το παραδοσιακό status  των συντεχνιών με το 
Tanzimat οσημέραι βρισκόταν σε αποδρομή6. Παρόλο που ο θεσμός των συντεχνιών 
περιορίστηκε περισσότερο με τον οργανωτικό νόμο για τα βιλαέτια (1865), νόμο  
που κατοχύρωσε έτι περαιτέρω την έννοια και λειτουργία της κοινότητας, ήδη από το 
1861 οι κοινότητες επιτελούσαν ικανό έργο με τη συνέργια των σωματείων και των 

                                                                                                                           
1 Στ. Ι. Παπαδόπουλος, «Εισαγωγή στην ιστορία των ελληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλόγων της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», Παρνασσός, β΄ περίοδος /4(1962),σ.248. 
2 Για τον κοινοτικό θεσμό βλ.: Κ. Λαμέρας, «Περί του θεσμού των επί Τουρκοκρατίας 
δημογεροντιών», Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940), σ.50-52. Νικ. Πανταζόπουλος, Ελλήνων 
συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν, ανάτυπο με χωριστή αρίθμηση περιοδικού Γνώσεις, 
Αθήναι 1958. Αθ. Γερομίχαλος, Αι επί τουρκοκρατίας Δημογεροντίαι. Η Δημογεροντία Ξάνθης, 
Θεσσαλονίκη 1973, κυρίως σ. 9-15. Χ. Μπαμπούνης, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ελλαδικός χώρος, 
εκδ. «Βάνιας», Θεσσαλονίκη 2007. Γενικότερα βλ. Στέλ. Μουζάκης, Ο μοναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο 
κατά τον 16ο-18ο αιώνα, Αθήνα 1997, σ. 100-113. 
3 Πληθυντικός της αραβικής λέξης σινέφ, που εμφανίζεται με δυο σημασίες, τάξεις και συντεχνίες. 
Για τις σχετικές ονομασίες βλ. Χ. Φιλαδελφεύς, «Ρουφέτιον και ρουσφέτιον», Παρνασσός 1(1877), 
σ. 651- 654. 
4 Παράλληλα με τα επαγγελματικά σωματεία, οι Πατέρες της Εκκλησίας ήδη από τον 4ο αιώνα 
ιδρύουν άλλες ενώσεις τις αδελφότητες οι οποίες υποβοηθούν το έργο της εκκλησίας και τα 
αδελφάτα τα οποία φροντίζουν για τη συντήρηση και οργάνωση της θρησκευτικής και 
φιλανθρωπικής ζωής. Για τις αδελφότητες στη βυζαντινή περίοδο βλ. Σ. Α. Βαρναλίδης, Ο θεσμός 
της χαριστικής (δωρεάς) των μοναστηριών εις τους Βυζαντινούς, Θεσσαλονίκη 1985), σ.211 κ.εξ.   
5 Κ. Φωτιάδης, Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. «Κυριακίδης», Θεσσαλονίκη 2008, σ. 127-
128.  
6 Γ. Παπαγεωργίου, «Συντεχνίες: Η πορεία προς το μετασχηματισμό», Ιστορικά, ό.π., σ. 16-17. 
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συντεχνιών, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου διασπώνται ή 
μετασχηματίζονται. Από τις απαρχές σχεδόν του 20ου αι. υπολειτουργούν και 
υποκαθίστανται1 εμφανώς πλέον από ομοεθνικές οικονομικού και εκκλησιαστικού 
χαρακτήρα αδελφότητες, όπως η Αδελφότητα Οικοδόμων Κοινότητος 
Αλικαρνασσού, της οποίας τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά 
προσεγγίζουν σε σωματειακό συντεχνιακό μόρφωμα στη βάση της ισοτιμίας.  

Ο Kώδικας στον οποίο θα αναφερθούμε βρίσκεται στα ΓΑΚ στον Φάκελλο 
Ανταλλαξίμων2, και καταλογογραφείται με τον αριθμό 449/Ε.3 Στα Γενικά Αρχεία ο 
συγκεκριμένος Κώδικας εμφανίζεται με το χαρακτηρισμό «Κώδικας Αλικαρνασσού 
Ηλιουπόλεως4». Ασφαλώς  γίνεται αναφορά  στον εκκλησιαστικό διαχωρισμό, 
δηλαδή στη Μητρόπολη Ηλιουπόλεως και Θυατείρων5 στην οποία υπαγόταν το 
Μπούτρουμ ή Αλικαρνασσός. Η συγκεκριμένη Μητρόπολη αποτελεί μία 
εκκλησιαστική αρχή των νεότερων χρόνων, χωρίς να συνιστά ακριβή χωρική και 
θεσμική αναβίωση παλαιοτέρων διοικήσεων, όπως πιθανόν υποδηλώνει η ονομασία 
της. Η πρώτη αναφορά της Ηλιουπόλεως ως επισκοπής της επαρχίας Εφέσου6 

                                                
1 Ό.π., σ. 18. Κυριακή Μαμώνη, «Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες», ό.π., σ. 14.  
2 Αναφερόμαστε στους πληθυσμούς κυρίως της Καππαδοκίας, Λυκαονίας, Γαλατίας, Φρυγίας, 
Πισιδίας, Λυκίας, Παμφυλίας, Κιλικίας και εν μέρει του Πόντου, γιατί διαφορετική υπήρξε η 
αντιμετώπιση ορισμένων ποντιακών περιοχών. 
3 Κατά την αρχειοθέτηση του Κώδικα έχει ευρετηριαστεί (προφανώς επειδή ανήκει σε μια 
ευρύτερη ομάδα ομολόγων αλλ’ ετεροτόπων καταλοίπων) με την ένδειξη «Κώδικας Αλικαρνασσού 
Ηλιουπόλεως. Βιβλίο διαχείρισης Αδελφότητας Οικοδόμων. 27 Μαρτίου 1912-11 Απριλίου 1922». 
4 Μια πρώτη σύντομη περιγραφή υπάρχει στο Αικατερίνη Μπεκιάρου-Εξαδακτύλου, Κώδικες 
Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (1870-1928). (Πόντου, Βιθυνίας, Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας). ΓΑΚ, 
Ταμείο Ανταλλαξίμων. Διεύθυνση Αικατερίνη Μπεκιάρου- Εξαδακτύλου, 2(Αθήνα 1996),σ.164 
5 Εμμ. Κωνσταντινίδης, λήμμα «Ηλιούπολις», Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 6 (1965), στ. 43. 
Α. Θ. Καραθανάσης, «Η εκκλησία στη Μικρά Ασία», στο: Δήμος Ν. Ιωνίας, Κέντρο Σπουδής και 
Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, Εκκλησιαστικά Κειμήλια των πατρίδων της καθ’ ημάς 
Ανατολής στους ναούς της Ν. Ιωνίας Αττικής, Αθήνα 2009, σ. 23. Η αρχαία πόλη των Θυατείρων 
θεωρείτο πόλη της Λυδίας η οποία βρισκόταν στο βάθος κοιλάδας παραπόταμου του Έρμου. Αυτή 
πιθανώς ταυτίζεται με το Αξάρι (Ακσάρ) ή Akhisar των νεότερων χρόνων και υπαγόταν στη 
μητρόπολη Εφέσου. Τα Θυάτειρα αναγνωρίζονται ως μία από τις επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης. 
(Ε. Χαριτόπουλος, Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Μητρόπολις, 2005,στο Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 
Ελληνισμού. Μ. Aσία, δικτ. τόπος <http:www.ehw.gr/l. aspx?id= 4443>).  
6 Μέχρι το 1855 είχε υποκείμενες δυο επισκοπές. Α΄. Ηλιουπόλεως και Θυατείρων και Β΄. Κρήνης 
και Ανέων. ( Συνταγμάτιον, περί της τάξεως των πατριαρχικών θρόνων, και των αυτοκεφάλων 
Συνόδων, Αρχιεπισκόπων, και Μητροπολιτών απάσης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, μετά 
των υποκειμένων αυτοίς θρόνων, και των ονομάτων των προϊσταμένων αυτών, εν Αθήναις: Εκ της 
Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος,1855,σ. 42). Ιωάν. Αναστασιάδης, Βιβλιογραφία των επισκοπικών 
καταλόγων του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη 1979,σ.146. 
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συναντάται κατά το 1715, στο γνωστό Συνταγμάτιο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Χρυσάνθου1. 

Αργότερα, κατά τα τέλη του 19ου  αιώνα, το πιθανότερο εξαιτίας πολυπληθών 
μεταναστεύσεων τόσο από την ελληνική χερσόνησο και από τα γειτονικά νησιά του 
Αιγαίου, όσο  και από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, επήλθε μια σημαντική  
δημογραφική ανάκαμψη του ελληνορθόδοξου πληθυσμού στα δυτικά μικρασιατικά 
παράλια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επισκοπή Ηλιουπόλεως να αποσπασθεί από τη 
μητρόπολη Εφέσου και να αναβιβαστεί σε μητρόπολη, ο δε μητροπολίτης έφερε τον 
τίτλο «Ηλιουπόλεως και Θείρων2, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας και πάσης Καρίας» 
και είχε υποκείμενες τρείς επισκοπές: την Ηλιουπόλεως και Θείρων, την Κρήνης και 
την Ανέων ή Αναίων3.  

Ο χώρος πνευματικής δικαιοδοσίας του μητροπολίτη Ηλιουπόλεως, του οποίου η 
έδρα βρισκόταν στο Αϊδίνι (Aydin), περιλάμβανε εκτεταμένα τμήματα της 
νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας4.  

Ο Κώδικας φέρει κάλυμμα από ναστόχαρτο και ράχη από πράσινο πανί5. 
Αποτελείται από  288 σελίδες που φέρουν μεταγενέστερη αρίθμηση με μολύβι. Οι 
σελίδες 114-279 και 282-288 είναι λευκές. Στη στάχωση του κώδικα, υπάρχει 
ετικέτα όπου αναγράφεται «αριθ. 8499, Βιβλίον Διαχειρίσεως  Αδελφότητος 
Οικοδόμων Κοινότητος Αλικαρνασσού Επ. Ηλιουπόλεως». Στην πίσω στάχωση 
υπάρχει πρόχειρη σημείωση με μολύβι «Βιβλία διαφόρων Κοινοτήτων». Στην 
εσωτερική πλευρά της πρόσθιας στάχωσης έχει γραφεί με μαύρη μελάνη 

                                                
1 Χρύσανθου του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων. Συνταγμάτιον, περί των οφφικίων… 
και περί των πέντε κατ’ εξοχήν αγιωτάτων πατριαρχικών θρόνων… περί τε των αυτοκέφαλων 
αρχιεπισκοπών.. μετά των εγχειριδίων… Γαβριήλ Φιλαδελφείας και Ιώβ αμαρτωλού συν ομιλία.. 
Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως…, τυπ. Α. Βόρτολι, Ενετίησι 1778, σ.25. 
2 Τα Θείρα (Tire), μία πόλη κοντά στη Σμύρνη, υπαγόταν στην επικράτεια της μητρόπολης 
Ηλιουπόλεως. (Παντ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, Αθήναι 1921,ανατύπωση 
2000,σ.323) 
3 Ι. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής χερσονήσου, ΚΜΣ, Αθήνα 
2002,σ.120,σημ. 36. Η τελευταία ανυψώθηκε αργότερα σε μητρόπολη. (Α. Πουλάκης, «Στατιστική 
Κρήνης και Ανέων». Εικοσιπενταετηρίς Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, 
Κωνσταντινούπολις 1886, σ.206. και τ. ΙΗ΄(1888),σ.188-233. Β.Α.Μ., «Ε΄ Σημειώματα διάφορα, 
ΑνΑΙων και ουχί ΑνΕων, Εκκλησία AnAeorum», Εκκλησιαστική Αλήθεια (Κωνσταντινούπολις 
1922), σ.166-167).  
4 Το Αϊδίνι (Aydin), ήταν έδρα του ομώνυμου σαντζακίου που υπαγόταν στο ομώνυμο βιλαέτι και 
του οποίου η έδρα βρισκόταν από το 1871 στη Σμύρνη. [(Σ. Αντωνόπουλος, Μικρά Ασία, Αθήνα 
1907,  σ. 179. Για τα όρια της μητροπόλεως βλ. Παντ. Κοντογιάννης, Χάρτης των εν Μικρά Ασία, 
Συρία και Αιγύπτω περιφερειών των μητροπόλεων και επισκοπών των ελληνικών πατριαρχείων, 
Κωνσταντινούπολης 1909]. 
5 Αικατερίνη Μπεκιάρου-Εξαδακτύλου, Κώδικες…ό.π.,σ.164-165. Επίσης αναφορά στο: Κυριακή 
Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία (1861-
1922), Αθήνα 2006, σ.41. 
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«Παρεδόθησαν είκοσι οκτώ (28) χρε/ωστικά γραμμάτια τη 12-5-31 υπό/ Μιχ. Ν. 
Ελευθεριάδου προέδρου Κοινότητας  Νέας1 Αλικαρνασσού» ΤΥ (δυσανάγνωστος)  
      

 
 

Χάρτης των παραλίων της Δυτικής Μ. Ασίας. 
Σημειώνεται η θέση της Αλικαρνασσού- Μπουντρούμ (Λεξικόν «Πρωΐας»). 

 

                                                
1 Η Αικατερίνη Μπεκιάρου-Εξαδακτύλου, Κώδικες…ό.π., σ.164, το αναφέρει ως δυσανάγνωστο. 
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Η γραφή των καταχωρήσεων, με μπλέ μελάνη δεξιοκλινής είναι καθαρή, 
ορθογραφημένη κατά κανόνα και ευανάγνωστος. Δεν  συναντώνται τούρκικες λέξεις, 
αλλά ούτε και διαγραφές. Επιβεβαιώνει την υψηλή ελληνική παιδεία του γραφέα. 
Στην πρώτη σελίδα του Κώδικα  αναγράφεται:  

«Πρακτικόν. 
Δια του παρόντος πρακτικού εγγράφου δηλούται ότι οι υποφαινό/μενοι 

κατοικοδημόται Αλικαρνασσού μετερχόμενοι το επάγγελ/μα του οικοδόμου 
ομοφώνως απεφασίσαμεν την ίδρυσιν αδελφό/τητος φερούσης τον τίτλον 
«Αδελφότης της Συντεχνίας των Οι/κοδόμων ο Άγιος Σπυρίδων» υπέρ της οικοδομής 
του νεοδμή/του Ναού του τιμωμένου επ’ ονόματι του τροπαιοφόρου 
μεγαλο/μάρτυρος Αγίου Γεωργίου ψηφισάμενοι και τον επόμενον/ κανονισμόν όστις 
εφαρμοσθήσεται τακτικώς τε και ακριβώς. 

Κανονισμός 
1.) Το σωματείον της συντεχνίας των οικοδόμων αποτελείται/ επί του παρόντος 

εξ ογδοήκοντα και επτά (αριθ. 87) μελών/ και πας συντεχνίτης ευαρεστούμενος 
δύναται να εγγραφή/ εν αυτώ ως μέλος υπό τον όρον να συμμορφωθή κατά τον 
κανο/νισμόν του ρηθέντος σωματείου ήτοι να καταβάλλη πρό της εγ/γραφής του την 
προαιρετικήν του συνδρομήν και έπειτα την κατ’/έτος τοιαύτην υποχρεωτικήν του 
οριζομένην κατωτέρω./ 

2.) Έκαστον μέλος της συντεχνίας των οικοδόμων υποχρεούται/ να καταβάλλη 
ως συνδρομήν εις την λήξιν εκάστου παρελθόντος/ έτους από της σήμερον ανά δέκα 
και πέντε (15) γρόσια./ 

3.) Πάντα τα μέλη καταβάλλουσι σήμερον  καθ’ ήν ιδρύεται η α/δελφότης των 
οικοδόμων προαιρετικώς τε και κατά δύναμιν/ συνδρομήν δηλωθησωμένην εν τη 
μερίδι εκάστου μέλους/ εν τω παρόντι κανονισμώ./ 

4.) Τα σήμερον εισπραχθέντα και τα μετέπειτα εισπραχθη/σόμενα χρήματα 
θέλουσι τοκίζεσθαι μόνον εις τα μέλη της αδελ/φότητος της συντεχνίας των 
οικοδόμων προς εν (1) γρόσιον δι’ έ/καστον μετζήτιον εις εκάστην τριμηνίαν με 
αξιόχρεων/ εγγυητήν του δανεισθησόμενου./   

5.) Το σωματείον κατά διοικητικόν κλάδον αποτελείται/ εξ ενός ταμίου του κου 
Γ. Αγγελή Ροδίτη ενός γραμματέως/ του κου Κωστή Αντ. Ρεΐση και πέντε 
συμβούλων των κων//(σελ.2) Κωνσταντίνου Τζαλδιρδίζη, Σταματίου Κόνδυλα, 
Ανδρίκου/ Πιλάτου, Ιωάννου Στρατή Κολλυβά και Εμ. Ψαρού./ 

6.) Όταν μέλος τι αποδειχθή ότι είνε ταραχοποιόν, τότε/ το σωματείον 
συνερχόμενον δύναται να αποβάλη τον/ ταραξίαν εκ του σωματείου ολοτελώς χωρίς 
να έχη την/ ελαχίστην απαίτησιν ο αποβληθείς./ 

7.) Συμπληρωθέντος εκ των εισπράξεων των συνδρομών του/ στρογγυλού ποσού 
των εκατόν (100) λιρών, οφείλει το/ σωματείον να καταβάλλη τω κατά καιρόν ταμία/ 
της επί {της επί}της οικοδομής επιτροπής του Αγίου Γεωργίου/ το ποσόν των 
τριάκοντα (30) λιρών και τα υπολειφθέντα / θέλουσι μένει εις το ταμείον εκ του 
οποίου θα τοκίζωνται./ 

8.) Τα χρεωστικά γραμμάτια θέλουσιν εκδίδεσθαι επ΄ο/νόματι του ταμίου του 
Σωματείου κου Γεωργ. Αγγ. Ροδίτου./ 
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9.) Εάν δε, ό μη γένοιτο, διάλυσις ή μάλλον αποσύνθε/σις του σωματείου 
επέλθη, τότε το ολικόν ποσόν του σω/ματείου μεταβήσεται απ΄ευθείας τω κατά 
καιρόν ταμία της επί της οικοδομής επιτροπής του Αγ. Γεωργίου./ 

10.) Το σωματείον ετησίως θέλει εορτάζη κατά την επέτειον/ μνήμην του Αγίου 
Σπυρίδωνος την αγομένην τη 12η/ 10βρίου μηνός εκθέτον και δίσκον υπέρ της 
ιδρυθεί/σης Αδελφότητος των Οικοδόμων./ 

Βουδρούμιον 27 Μαρτίου 1912/.(πράσινη μελάνη) 
Και εις ένδειξιν υποφαίνονται και υπογράφουσι/ 
Οι σύμβουλοι Κωσταντής Τσαλτιρτίζης/ 
        «             Ανδρίκος Σ. Πιλάτου/ 
        «             Εμμανουήλ Ι. Ψαρού/ 
        «             Σταμάτιος  Κόνδυλα/ 
        «             Ιωάννης Σ. Καλυβά//(σελ.3) 
Υ.Γ. Σκέψεως γενομένης απεφασίσθη εξολοκλήρου το Σωματείον/ όπως 

μετατοπισθή η εορτή αντί του Αγ. Σπυρίδωνος εις την 27 Δεκεμ/βρίου επέτειον 
μνήμην του Πρωτομάρτυρος Αγ. Στεφάνου/ και το σωματείον θα φέρη τον τίτλον 
«Αδελφότης της Συντε/χνίας των οικοδόμων ο Άγιος Στέφανος»./ 

Βουδρούμιον τη 8η Απριλίου 1912./ 
Έπονται αι υπογραφαί των αδελφών./(σελ.4,κάτω) 
Το εξ ενενήκοντα μελών συνιστάμενον κατά το άνωθεν πρακτικόν/ σωματείον 

των οικοδόμων αναγνωρίζει η Δημογεροντία και δια/ της σφραγίδος της επικυροί 
αυτό/ Βουδρούμιον 8 Απριλίου 1912. Οι Δημογέροντες. Τ.Σ.».  

 
Ακολουθούν οι μερίδες των μελών μία σελίδα ανά άτομον κατά αλφαβητική 

σειρά των μικρών ονομάτων, εγγραφής ενός εκάστου από σελίδα 5 και εξής, ως 
κάτωθι: 

«(σ.5) Ανδρίκος Πιλάτος 
27 Μαρτίου 1912 προαιρετική συνδρομή                   γρ. 21:10  
28 Οκτωβρίου 1912 ετησία  συνδρομή                       γρ  15 
11 Απριλίου  1913    ετησία  συνδρομή                      γρ   5:121/2 
(σ.6) Αντώνης Κουραγκιαβούρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10  
Ιουλίου 27/1912 ετησία  συνδρομή έτους 1912          γρ  15 
Απριλίου  11/(1913)    ετησία  συνδρομή                    γρ   15 
(σ.7) Αντώνιος Τζότρας  
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
(σ.8) Αντώνιος Τσιγκώλης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 5: 
(σ.9) Αγγελής Γεωργαλής  
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
Σεπτεμβρίου 8/912 ετησία συνδρομή                          γρ. 47  
(σ.10) Αντώνιος Καρακόλης  
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.21:10 
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ΓΑΚ. Η πρώτη σελίδα του Κώδικα Ανταλλαξίμων 449/Ε. 
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Απριλίου  12/(912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11/(1913)    ετησία  συνδρομή                    γρ   15 
(σ.11) Αντώνιος Παγωνιός 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.21:10 
(σ.12) Αντώνιος Νύχλος 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.21:10 
Απριλίου  12/(912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11/(1913)    ετησία  συνδρομή                    γρ   12:50 
(σ.13) Αντώνιος ΧαζηΜάρκου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  4:10 
(σ.14) Αθανάσιος Λαουμτζής  
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  20 
(σ.15) Βασίλειος Καράγιαννη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.21:10 
Απριλίου  12/1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.16) Γεώργιος Ιω. Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  20 
Οκτωβρίου  28/1912)    ετησία  συνδρομή                  γρ   5:121/2 

      Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   10:25 
(σ.17) Γεώργιος Αγγελή Ροδίτου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 94: 
Οκτωβρίου 28/912                                                       γρ. 15 
(σ.18) Γεώργιος Σάββα Καργελή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
(σ.19) Γεώργιος Ιω. Ψαρού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
Απριλίου  12/(1912)    ετησία  συνδρομή                    γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.20) Γεώργιος Ηλία Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 20 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ  11:271/2 
(σ.21) Γεωργής Ηρακλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
Απριλίου  12/(1912)    ετησία  συνδρομή                    γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   10:25 
(σ.22) Γεώργιος ή Μιχαήλ Εμ. Λαουμτζή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ  15 
(σ.23) Γεώργιος Αλέξη Ραλλιού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 25:20 
(σ.24) Γεώργιος Λεων. Ροδίτου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
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(σ.25) Γεώργιος Μιχαήλ Σκορδαλιάς 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
(σ.26) Γεώργιος Δημ. Κουρούλη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
(σ.27) Γεώργιος Αντ. Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
(σ.28) Γεώργιος Μιχ. Καργιώτη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 21:10 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ  15 
(σ.29) Γεώργιος Ν. Σαρή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 54 
(σ.30) Δημήτριος Ιω. Ψαρού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.21:10 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.31) Δημήτριος Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.   42:20 
Νοεμβρίου 15(1912)    ετησία  συνδρομή                   γρ   10:25 
(σ.32) Δημήτριος Χριστοδούλου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.   21:10 
Απριλίου  16(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.33) Δημήτριος Κιενενούνης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  10:25 
(σ.34) Δημήτριος Αντ. Μάπας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  10:25 
Απριλίου  11 ετησία  συνδρομή    (1914)                    γρ   30 
(σ.35) Δημήτριος Στρατή Κολυβά 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ. 10:25 
Οκτωβρίου  28(1912)    ετησία  συνδρομή                  γρ   6:15 
(σ.36) Δημήτριος Αντ. Καρλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  8:20 
(σ.37) Εμμανουήλ Μιχ. Κουτζούρη      
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ. 21:10 
Μαρτίου 29  από εργασίαν                                           γρ  33:15 
Απριλίου 16(1912) ετησία συνδρομή                           γρ. 15 
Απριλίου 11(1913) ετησία συνδρομή                           γρ  15       
(σ.38) Εμμανουήλ Κουρούλης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  41:10 
Δεκεμβρίου 3(1912)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.39) Εμμανουήλ Ιω. Ψαρού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  94 
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Ιανουαρίου 29 (1912) 1  ετησία  συνδρομή                 γρ   15 
(σ.40) Εμμανουήλ Αντ. Καρακώλη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
(σ.41) Εμμανουήλ Ζουρνατζή 
Μαρτίου /27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   8:20 
(σ.42) Ελευθέριος Αποστ. Πουλιού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  21:10 
(σ.43) Ηλίας Γεωργαλής 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                     γρ.  10:25 
(σ.44) Ιωάννης Γ. Καρανικόλα 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
Σεπτεμβρίου 12(1912)  ετησία  συνδρομή                   γρ     5:121/2 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
(σ.45) Γιάγκος Λυμπέρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ. 2 1:10 
Μαρτίου 29  από εργασίαν                                           γρ   33:15 
Απριλίου 12(1912) ετησία συνδρομή                           γρ.  15 
Απριλίου 11(1913) ετησία συνδρομή                           γρ   15       
(σ.46) Ιωάννης Σταμ. Μουσελίμης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   8:20 
Απριλίου  11(1913    ετησία  συνδρομή                       γρ   15 
(σ.47) Ιωάννης Κουραγκιαβούρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
(σ.48) Ιωάννης Κωνστ. Μουσελίμης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   10:25  
Ιουλίου 28(1912) ετησία συνδρομή                              γρ     5:12 
Απριλίου 16(1912) ετησία συνδρομή                          γρ.     9:271/2 
Απριλίου 11(1913) ετησία συνδρομή                            γρ   15       
(σ.49) Ιωάννης Ηλία Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   25 
Απριλίου  11(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
(σ.50) Ιωάννης Τσίριγγας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   10:25  
(σ.51) Γιάγκος Καναβούρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   10:25 

                                                
1 Έχει γραφεί λανθασμένα: 1913 
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Δεκεμβρίου  27(1912)   ετησία  συνδρομή                   γρ      8 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    22 
(σ.52) Ιωάννης Χατζημιχαήλ 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Νοεμβρίου  12(1912   ετησία  συνδρομή                     γρ    15:25 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
(σ.53) Ιωάννης Λάζογλους 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   50:10 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ    30 
(σ.54) Ιωάννης Αβάρας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   94 
Μαρτίου  29 από εργασίαν                                           γρ    33:15 
(σ.55) Ιωάννης Στρατή Κολλυβά 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
Απριλίου  16(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11/1913    ετησία  συνδρομή                        γρ   15 
(σ.56) Ιωάννης Αντ. Γάληγαλη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
(σ.57) Εμμανουήλ Ιωάν. Νύχλου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  20 
Απριλίου  15(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.58) Θεόδωρος Παράσχου Συριανής 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  20 
Απριλίου  12(1912)    ετησία  συνδρομή                      γρ   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.59) Κωνσταντίνος Κουρουγκιαβούρης  
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
Νοεμβρίου 15(1912)   ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.60) Κωνσταντίνος Ιω. Ψαρού 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Δεκεμβρίου  27(1912   ετησία  συνδρομή                    γρ      7:5 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
(σ.61) Κωνσταντίνος Παλδιρδίζης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   40 
Οκτωβρίου  28(1912   ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
Απριλίου  11(1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ    15 
(σ.62) Κωστής Αλούμπη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Ιουλίου  28(1912)   ετησία  συνδρομή                         γρ      5:121/2 
Ιουλίου 17(1913)  ετησία  συνδρομή (έτους 1912)      γρ      9:271/2 
(σ.63) Κωνσταντίνος Γ. Κώστογλου 
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Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   10:25  
(σ.64) Κωστής Αντ. Ρεΐση 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  104 
Απριλίου  16(1912    ετησία  συνδρομή                       γρ     15 
(σ.65) Κωνσταντίνος Καναβούρη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   10:25 
Απριλίου  11(1912)  [[πρ]]   ετησία  συνδρομή            γρ    15 
(σ.66) Κωστής Ιω. Κανδαρζής 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                       γρ.    7:25 
(σ.67) Κωνσταντίνος Κιενενούνης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                       γρ.  20 
Οκτωβρίου  28(1912)   ετησία  συνδρομή                    γρ     5 
Ιουλίου 27 (1913) ετησία συνδρομή έτους (1912)        γρ.  10 
Απριλίου  11(1914)    ετησία  συνδρομή                       γρ   15 
(σ.68) Κωνσταντής Τσακύρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.69) Κωνσταντής Γιετίμη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.    4:10 
(σ.70) Λουκάς Αντ. Αργυρής 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
Απριλίου 16(1912)   ετησία  συνδρομή                        γρ   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.71) Λάμπρος Ακ Ογλάνη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
Νοεμβρίου 8(1912)[[προαιρετική]]ετησία  συνδρομή γρ     6:15 
(σ.72) Μιχαήλ Χαλκίτης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
Απριλίου  12(1912   ετησία  συνδρομή                        γρ   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ   15 
(σ.73) Μιχαήλ Σκερπάνη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
(σ.74) Μιχαήλ Καζινιάρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.75) Μικές Μουσελίμης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.76) Μιχαήλ Πασσάς 
 Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.77) Μιχαήλ Κουρουγκιαβούρη 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   31:10 
Απριλίου  12(1912)   ετησία  συνδρομή                       γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ.78) Μιχαήλ Χατζηστάσης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  6:15 
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Δεκεμβρίου 27(1912)  ετησία  συνδρομή                     γρ   8:20 
(σ. 79) Κυριάκος Ν. Σαρή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:20 
(σ.80) Νικόλαος Χατζή Μιχαήλ 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Νοεμβρίου 12(1912)   ετησία  συνδρομή                     γρ    15:25 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ. 81) Νικόλαος Μαργέτας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Απριλίου  11(1912)   ετησία  συνδρομή                       γρ.   15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ.   15 
(σ.82) Νικόλαος Πεντζηκιανός 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   20 
(σ.83) Παράσχος Μαλαχτάρης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   21:10 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ.   15 
(σ.84) Σταμάτιος Κ. Κόνδυλας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   40  
Ιουλίου  28 (1913)    ετησία  συνδρομή                      γρ.    5:12 
(σ.85) Στυλιανός Ηλία Σοφιλιάς 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.   20 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ.   30 
(σ.86) Ιωσήφ Γαρλάς 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.     8  
Απριλίου  12(1912)   ετησία  συνδρομή                       γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ.87) Σωτήριος Λιβύρας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.88) Σταμάτιος Μουσελίμης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.89) Σταύρος Κουρούλης 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  10:25 
(σ.90) Σταυρής Ιω. Γεωργαλή 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.    2: 5 
(σ.91) Σταύρος Αντ. Μάπας 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ.  21:10 
(σ.92) Χριστοφής Μιχ. Καρανικόλα 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ. 108 
Απριλίου  11 (1912    ετησία  συνδρομή                      γρ.   14 
(σ.93) Ιορδάνης Νικολάου 
Μαρτίου 27/912 προαιρετική συνδρομή                      γρ. 108 
(σ.94) Χριστόδουλος Γεωργίου 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   20  
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Απριλίου  15(1912)   ετησία  συνδρομή                       γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ.95) Νικόλαος Ακαγλάνης Τοσούνης 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   21:10 
Νοεμβρίου  8 ετησία  συνδρομή  (1912)                      γρ.     7:20 
(σ.96) Νικόλαος Κουτσούφης 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   21 
(σ.97) Ξένη Μακρόγιαννου 
Μαρτίου 27//912//προαιρετική συνδρομή                    γρ.  42:20 
Απριλίου 11/(ετ 1913) ετήσια συνδρομή                      γρ.    5:71/2  
(σ.98) Παράσχος Ι. Γεωργαλλή 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   10:15 
(σ.99) Μανόλης Λυγερής 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   21:10 
(σ.100) Δημήτριος Λάξογλους 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   21:10 
(σ.101) Μιχαήλ Καλαμπέρα  
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   21:10 
Απριλίου  16(1912)   ετησία  συνδρομή                       γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ      8:20 
(σ.102) Σταμάτιος Κουκουβά 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   40 
Απριλίου  12 ετησία  συνδρομή                                    γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ.103) Αντώνιος Κουουμζόγλους 
Μαρτίου 27//912//προαιρετική συνδρομή                    γρ.   21:10 
Απριλίου 11 ετησία συνδρομή (1912                           γρ.   15  
(σ.104) Ιωσήφ Αβάρα  
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ.   20:10 
Απριλίου  16 (1912) ετησία  συνδρομή                        γρ    15 
Απριλίου  11 (1913)    ετησία  συνδρομή                     γρ    15 
(σ.105) Μιχαήλ Γεωργίου Λάμπρογλου 
Μαρτίου 27//912// προαιρετική συνδρομή                   γρ. 108 
(σ. 106)[[Αγγελής Γεωργαλλή]] έχει διαγραφεί 
Τριαντάφυλλος Γεωργίου Γάλλη γάλη 
Νοεμβρίου 15/912/ προαιρετική συνδρομή                  γρ.   10:25 
(σ.107) Κωστής Γ. Ματρόζη 
Μαρτίου 28 προαιρετική συνδρομή                              γρ.   21:10 
(σ.108) Μιχαήλ Λούκενας 
Δεκεμβρίου 15      προαιρετική συνδρομή                    γρ.   20 
Απριλίου 11 ετησία συνδρομή (1913)                           γρ.   15  
(σ.109) Γεώργης Ι. Καλαϊτζή 
Δεκεμβρ. 15      προαιρετική συνδρομή                         γρ.   20 
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Απριλίου 11 ετησία συνδρομή                                       γρ.   15  
(σ.110) Νικολής Καλαμπέρα 
 Απριλίου 16(1912)  προαιρετική συνδρομή                  γρ.   21:10 
Απριλίου  16 (1912) ετησία  συνδρομή                          γρ    15 
Απριλίου  11 (1913   ετησία  συνδρομή                          γρ    15 
(σ.111) Σταυρής Αγγελή Ροδίτου 
Προαιρετική συνδρομή                   
Απριλίου  11(1913) ετησία  συνδρομή                           γρ    15 
(σ.112) Γεώργης Κουρουκιαβούρη 
Προαιρετική συνδρομή                   
Απριλίου  11(1913) ετησία  συνδρομή                           γρ    15 
(σ. 113) Κωσταντής Μ. Χαλκίτη 
Προαιρετική συνδρομή                   
Απριλίου  11(1913) ετησία  συνδρομή                           γρ    15 
 
(Σελίδα 280) 
Εν Βουδρουμίω τη 27η Μαρτίου 1912/  
Το Σωματείον της αδελφότητος των οικοδόμων παρέδοσεν εις/ τον ταμίαν του κ. 

Γεώργιον Αγγελή Ροδίτου την σύμερον/ τα εκ προαιρετικής συνδρομής συναχθέντα 
χρήματα/ ανερχόμενα εις το ποσόν   γρόσια  2141:10/                                                                                      

Μαρτίου 29 εκ προαιρετικής συνδρομής έτερα γρόσια  315: 5/                                 

Δεκεμβρί. 26 εκ προαιρετικής συνδρομής έτερα γρ. 158:25/                                        
Δεκεμβρ.  26 εξ αιτησίας συνδρομής συναχθέντα γρ. 302:271/2/                                    

 
Απριλίου 16 (1913) εξ αιτησίας συνδρομής   γρ. 380                                                                                                                                                           

3297:271/2/  
Δεκεμβρ. 27(1913 από εορτήν εισπραχθέντα   γρ. 160/                                        
Απριλίου 11 (1913) από ετησίαν συνδρομήν    γρ. 853/                                          
 
(σελίδα 281)  
 Εν Βουδρουμίω τη 26η Δεκεμβρίου 1912/ το σωματείον της αδελφότητος των 

οικοδόμων παρέδοσεν εις τον σήμερον ταμείαν του κ. Γεώργιον Αγγελή Ροδίτου τα 
εκ τόκου συναχθέντα/χρήματα ανερχόμενα εις γρόσια 158:25/                                                                                     

Απριλίου 16 (1913) εκ τόκων προερχόμενα γρόσια   198/ 
Α  356:25/ 
Απριλίου 11 (1914) εκ τόκων προερχόμενα γρόσια 547:20/»  
Η συντεχνιακή οργάνωση και λειτουργία είχε ευνοηθεί και υποβοηθηθεί εκ 

μέρους των Οθωμανών για πολλούς και διάφορους λόγους, δεδομένου ότι 
εξυπηρετούσε και τους σκοπούς της Οθωμανικής Διοίκησης. Με την οργάνωση των 
Ελλήνων σε ισνάφια διευκολύνονταν οι οικονομικές συναλλαγές και εισφορές, ενώ 
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ταυτόχρονα επιτηρούνταν και ελέγχονταν και οι κινήσεις των μελών1. Οι Έλληνες 
δραστηριοποιήθηκαν έντονα, συνεχίζοντας και τη βυζαντινή παράδοση2, στη 
σωματειακή κίνηση και διαμόρφωσαν, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, τις 
συντεχνίες τους3 αναπτύσσοντας ιδιαίτερη πρωτοβουλία όσον αφορά στην κοινωνική 
αλληλεγγύη, αναμιγνυόμενοι ενεργά στην εκλογή των προκρίτων και των 
δημογερόντων4, ενώ ενίοτε επέβαλαν σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,  
δυναμικά τις συντεχνιακές απόψεις τους,  αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την 
οικονομική τους δυναμική5 αλλά και την πολιτική τους δύναμη. Βεβαίως σε όχι λίγες 
περιπτώσεις έθεταν κάτω από τον μανδύα του επαγγελματισμού θρησκευτικούς και 
εθνικούς σκοπούς.  

Ειδικότερα, οι αδελφότητες6 ήσαν ενώσεις, κατά κανόνα, με θρησκευτικό και 
φιλανθρωπικό σκοπό, οι οποίες απέβλεπαν στο θρησκευτικό διαφωτισμό των μελών, 
στη συντήρηση ή ίδρυση κάποιου ναού ή ακόμη και στη διακόσμηση αυτού με 
εικόνες πολυελαίους ή διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Οι τελευταίες, 
ειδικότερα, ήσαν γνωστές ως εικονοκοσμητικές αδελφότητες. Με την πάροδο του 

                                                
1 Gab. Baer,  «Οι διοικητικές οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες των τουρκικών συντεχνιών» 
στο ΟΔΒΧ, μετ. Αλ. Γαβαλάς, σ.577. Αναγκάζονταν να κινηθούν μέσα σε αυστηρά δημοσιονομικά 
πλαίσια ακολουθώντας σουλτανικές διατάξεις: «..προστάζει απαραλλάκτως ότι τα χριστιανικά 
εσνάφια της Λάρισσας να είναι δώδεκα ως και πρότερον, χωρίς τον παραμικρόν χωρισμόν  και 
διαίρεσιν και να είναι γνωστά με τας ακολούθους ονομασίας..». (Γ. Ντρογκούλης, «Οι συντεχνίες 
στη Λάρισσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα για τις οικονομικές και 
κοινωνικές δομές στην περιοχή» στο Α΄ Ιστορικό-Αρχαιολογικό Συμπόσιο. Λάρισσα. Παρελθόν και 
Μέλλον 26-28/4/1985, Πρακτικά (Λάρισα 1985), σ.248. Μπουγιουρντί του μουσταφά Νουρή 
Πασά, Βαλή στο Σαντζάκι των Τρικάλων, που επικυρώνεται από το διάδοχό του Εμίν Πασά.) 
2 Για τις συντεχνίες στο Βυζάντιο, οι οποίες αποτελούν συνέχεια των ρωμαϊκών κολλεγίων, βλ. Ι.-
Π. Ζέπος, Jus Graecoromanum, Νομοθεσία Ισαύρων και  Μακεδόνων, Λέοντος του Σοφού 
Επαρχικόν  Βιβλίον, 2(1931),369-392. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Το επαρχικόν βιβλίον 
Λέοντος του Σοφού και αι συντεχνίαι εν Βυζαντίω, Αθήναι 1935. Αναλυτική παρουσίασή τους και 
κατά την Οθωμανοκρατία στο: Στέλ. Μουζάκης, Υδροκίνητες Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
διαμόρφωση Φεουδαλικού Δικαίου, στη δυτική, βυζαντινή και οθωμανική οικονομία και κοινωνία. 
Βυζαντινοί - μεταβυζαντινοί  μύλοι  και  ιστορία. Οικοδομικοί περιορισμοί και συναφείς διατάξεις 
νερόμυλων – ανεμόμυλων (c. 6ος – c. 19ος  αιώνας), Αθήνα 2008, ,σ.73-74,293-304 
3 Στις συντεχνίες είχαν συσπειρωθεί έμποροι και πωλητές, ακόμη και ζητιάνοι οι οποίοι μάλιστα 
εξέλεγαν και πρωτομάστορα ο οποίος και όριζε αν μπορεί κάποιος να τείνει χείρα επαιτείας έξω 
από ναό. Βλ.  Μαν. Γεδεών, Μνεία των προ εμού 1800-1863-1913, Γ΄ (Αθήναι 1934),σ.314.  
4 Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες της Κωνσταντινούπολης έχοντας μεγαλύτερη δύναμη συμμετείχαν 
με αντιπροσώπους των και  στην εκλογή του Πατριάρχη. Βλ. Αθ. Υψηλάντης Κομνηνός, Τα μετά 
την άλωσιν (1453-1789), εκδοθέν υπό Γερμανού Αφθονίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1870,σ.641. 
5 Στέλ. Μουζάκης, Υδροκίνητες Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις….. ,ό.π., σ.300-304. 
6 Ειδικότερα για την Οθωμανοκρατία βλ. Αγγελική Χατζημιχάλη, «Οι συντεχνίες-τα ισνάφια», 
ΕΕΑΣΒΣ 2(1949-1950), Αθήνα 1950,σ.4-5. Ν. Pantazopoulos, «Community laws and customs of 
Western Macedonia under Ottoman Rule», Balkan Studies 2(1961),σ.4-6  
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χρόνου, έχοντας και την ανοχή της Οθωμανικής διοίκησης1, ανέλαβαν την 
περίθαλψη των πτωχών ακόμη και την ταφή όσων είχαν ανάγκη, ενώ λίγο πριν την 
Ελληνική Επανάσταση εκπλήρωναν και τους πατριωτικούς σκοπούς.  

Από το 19ο αιώνα συναντώνται και αδελφότητες εκπαιδευτικές οι οποίες είχαν ως 
κύριο μέλημά τους την μόρφωση της νεολαίας συγκεντρώνοντας πόρους για τη 
δημιουργία νέων ή και τη συντήρηση των υπαρχόντων σχολείων2.  

Τα μέλη των αδελφοτήτων ήσαν έλληνες, ορθόδοξοι, (παλαιότερα μετερχόμενοι 
διάφορα επαγγέλματα, αργότερα μόνον του ιδίου επαγγέλματος) και τα οποία με την 
εγγραφή τους στη συγκεκριμένη αδελφότητα κατέβαλαν ετήσια συνδρομή. Μάλιστα 
αν τα έσοδα τα οποία συγκέντρωναν δεν ήσαν αρκετά για το σκοπό τον οποίον 
ήθελαν να εξυπηρετήσουν, τα πλουσιότερα μέλη προσέφεραν περισσότερα χρήματα. 
Σε πολλές περιοχές όπως στη Χίο3, τα ίδια μέλη ανήκαν σε περισσότερες της μιας 
αδελφότητες, ενώ σε άλλες υπήρχε υποχρεωτικότητα της συμμετοχή τους μόνο σε 
μία. 

Η συγκεκριμένη Αδελφότητα της Αλικαρνασσού στην επαρχία Μεντεσέ, 
εμφανίζεται να συγκροτείται από μέλη της συντεχνίας  των οικοδόμων4,  των 
τεκτόνων, δηλαδή των δουλγέρηδων. Οι οικοδόμοι αποτελούσαν σε πολύ μεγάλη 
συχνότητα το πολυπληθέστερο και το πλέον εύρωστο από τα σωματεία της  
περιοχής. Άλλωστε οι οικοδομικές εργασίες αποτελούσαν και τη βασικότερη 
ενασχόληση των κατοίκων αυτών των περιοχών. Εξαιτίας αυτού και επειδή ασφαλώς 
οι ίδιοι ως ντόπιοι είχαν φαίνεται ασχοληθεί με το ναό του Αγίου Γεωργίου, φυσικόν 
ήταν να θέλουν να τον αναλάβουν υπό την προστασία τους και να προσπαθήσουν να 
τον αποπερατώσουν. Οι Έλληνες στην Αλικαρνασσό ήταν συγκεντρωμένοι σε δυο 
ενορίες, του Αγίου Γεωργίου5 και του Αγίου Νικολάου, στα βορειοδυτικά του 
μεσαιωνικού φρουρίου του Αγίου Πέτρου. 

Είναι γνωστό ότι μεγάλο πλήθος ναών κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας 
είχε ανεγερθεί με τη βοήθεια οικονομική και υλική μιας ή και περισσοτέρων 
συντεχνιών6. Στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν αυτό το τόσο σημαντικό για την 

                                                
1 Andreossy Coustay le Comte, Voyage a l’embouchure de la Mer-Noire ou Essai sur le Bospore, 1, 
(Paris 1818), σ.132. 
2  Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μ. Ασίας (1800-1922), 
τ. Α΄ (1989), τ. Β΄ (1989), τ. Γ΄ (1991). 
3 Αλέξ. Μ. Βλαστός, Χιακά. Ήτοι,ιστορία της Νήσου Χίου από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν έτει 
1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων, 2,   (εν Ερμουπόλει 1840), σ.147. 
4 Αντίστοιχη Αδελφότητα Κτιστών ιδρύθηκε το 1888 στη Σμύρνη στη συνοικία Σχοινάδικα ως 
αγαθοεργό σωματείο. (Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, Σωματειακή…ό.π.,σ.107. Έκδοσις 
«Αμάλθειας». Ημερολόγιον και Οδηγός της Σμύρνης..Έτος Β΄. Εξεδόθη κατά μήνα Δεκέμβριον 
1888, σ.276.) 
5 Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για το συγκεκριμένο ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου ή για 
κάποιον άλλο. 
6Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση…,ό.π.,σ.36, στον Κασαμπά το ναό 
των Αγίων Αποστόλων. Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου, Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1950,σ.129-131. 
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πόλη τους έργο συνέστησαν την Αδελφότητα. Χαρακτηριστικό της σημασίας που 
απέδιδαν το όλον ζήτημα είναι το γεγονός ότι δεν ορίζουν, όπως φαίνεται από το υπ. 
αριθμ. 5 άρθρο του κανονισμού της λειτουργίας, πρόεδρο της αδελφότητας,  αλλά 
μόνον συμβούλους, προφανώς αποδεχόμενοι τον εν ενεργεία πρόεδρο της συντεχνίας 
τους. 

Κατά την Καταστατική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου του 1912, τα μέλη της 
Αδελφότητας αποδέχθηκαν, ανακήρυξαν και αναγνώρισαν ως πάτρωνα τους τον 
Άγιο Σπυρίδωνα. Συγκεκριμένα, το ακροτελεύτιο άρθρο (10ο) του κανονισμού 
αναφέρεται στον εορτασμό του στις 12 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, καθιστώντας 
προγραμματικά υποχρεωτική την παρουσία όλων, με την επισήμανση ότι θα 
περιφέρεται στην εκκλησία και δίσκος επικουρίας υπέρ των σκοπών της 
αδελφότητας.  

Ωστόσο, μόλις μετά από δώδεκα ημέρες, στις 8 Απριλίου, τροποποίησαν στο 
συγκεκριμένο σημείο τον κανονισμό και άλλαξαν αδικαιολογήτως την ενιαύσια 
ημέρα εορτής της Αδελφότητας ορίζοντάς την, στις 27 Δεκεμβρίου «..επέτειον 
μνήμης του πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου..».  

Ως μόνην αιτία γι’ αυτήν την αλλαγή θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι άλλαξαν, 
την εόρτιο ημερομηνία για να μη συμπίπτει με την αντίστοιχη και ήδη καθιερωμένη 
στο επαγγελματικό τους σωματείο1, εφόσον συνήθως οι συντεχνίες των οικοδόμων2 
είχαν ως προστάτη τους τον Άγιο Σπυρίδωνα, ώστε να μπορούν καλύτερα με τον 
τρόπο αυτό να εξυπηρετήσουν και τους σκοπούς της Αδελφότητας.  

Δεν μπορεί, πάντως, να αποκλεισθεί και η πιθανότητα να μετονόμασαν την 
αδελφότητα σε «Αγίου Στεφάνου» ως υπόμνηση του έργου της οσίας Ξένης η οποία 
είχε ιδρύσει στα γειτονικά Μύλασα τη μονή «του αγίου πρωτομάρτυρα και 
αρχιδιακόνου Στεφάνου3».  

Δεν πρέπει, εν προκειμένω, να παροράται ότι κατά την επέτειο εορτή του 
προστάτη Αγίου τα μέλη της Αδελφότητας, αλλά και οι περισσότεροι από τους 
κατοίκους της πόλης - δεν ήταν άλλωστε και εξαιρετικά πολλοί - κατά τη σχετική 
πανήγυρη εκμεταλλεύονταν  την ευκαιρία για να συνευρεθούν και να διασκεδάσουν 
μαζί με τους επώνυμους προσκεκλημένους τους.   

Παράλληλα, και η Εκκλησία ευλογούσε τις πανηγύρεις των συντεχνιών 
εμφανιζόμενη ως προστάτης και συναρωγός του εργατικού και εμπορικού 
ελληνορθόδοξου λαού4. 

                                                
1 Αναφέρουμε πρόχειρα τις συντεχνίες των κτιστών στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης αλλά και 
των χρυσοχόων. Μαν. Γεδεών «Αδριανοπολίτικης ιστορίας υπομνήματα», Εκκλησιαστική Αλήθεια 
33(1913),σ.85-87, 91-93. 
2 Μαν. Γεδεών, Βυζαντινόν εορτολόγιον μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι μέσων του ΙΕ΄ αιώνος 
εορταζομένων  αγίων εν Κωνσταντινουπόλει, εν Κωνσταντινουπόλει αωψθ΄, σ.210-213 
3 Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση…,ό.π.,σ.40. 
4 Δεν είναι λίγες οι ορθόδοξες κοινότητες που θέτουν ως απαραίτητο όρο της υποψηφιότητας για 
εκλογή δημογερόντων τη συμμετοχή των υποψηφίων σε συντεχνία με ορθόδοξο πρόεδρο η οποία 
τελούσε τις ετήσιες εορτές της και πανηγύρεις σε ορθόδοξους ναούς και μονές. Χ. Παπαστάθης, Οι 
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Το μεσαιωνικό φρούριο του Αγίου Πέτρου σήμερα. 
 
Από την άλλη πλευρά, η Αδελφότητα συγκέντρωνε και κάποιο αξιοσημείωτο, 

επιπλέον των συνδρομών, έσοδο όπως αναγράφεται στη σελ. 280 του Βιβλίου 
Διαχειρίσεως: «Δεκεμβρίου 27/1913 από εορτήν εισπραχθέντα γρ. 160». Φαίνεται, 
όμως, ότι για κάποιους λόγους κατά το έτος της δημιουργίας της αδελφότητας το 
1912, παρά το ότι είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, δεν προχώρησαν σε σχετική 
πανήγυρη.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εικόνα του προστάτη αγίου της συντεχνίας 
ή της αδελφότητας χαρασσόταν σύμφωνα με παλιά συνήθεια στη σφραγίδα αλλά και 
στο λάβαρό της. Δυστυχώς δεν καταγράφονται, εν προκειμένω,  στοιχεία περί 
δημιουργίας λαβάρου ή σφραγίδας από τη συγκεκριμένη Αδελφότητα1.  

Κατά κανόνα, οι συντεχνίες περιελάμβαναν άρρενα μέλη, κάποτε, πολύ σπάνια 
και για ιδιαίτερους λόγους2, όμως και γυναίκες. Στη σελίδα 97 του κώδικα 
συναντάμε την εγγραφή: «Ξένη Μακρόγιαννη/ Μαρτίου 27 προαιρετική συνδρομή γρ. 

                                                                                                                           
κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανικού κράτους και της διασποράς, 
Θεσσαλονίκη 1984, σ.197, Κανονισμός της εν Μοναστηρίω ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος, 
Κεφάλαιον Δ΄, άρθρον 7ον. 
1 Ακ. Μήλλας, Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως. Ενορίες αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής.  Ναοί, Σχολές, 
Σωματεία, Συντεχνίες, Αθήνα 1996, σε πλήθος σελίδες και απεικονίσεις. 
2 Κυρίως μετά από απώλεια του άρρενος μέλους και πάντοτε μετά από απόφαση των μελών της 
συντεχνίας. 
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42:20/ Απριλίου 11(ετ 1913) ετήσια συνδρομή γρ. 5:71/2». Επειδή όλα σχεδόν τα μέλη 
της Αδελφότητας, όπως φαίνεται από τις εγγραφές, κατέθεσαν ως προαιρετική 
εισφορά γρόσια 21:10, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η Ξένη ή κατέθεσε χρήματα για 
δύο μέλη (πολύ πιθανόν για τον εαυτό της και το σύζυγό της) ή ότι ήταν διπλάσια η 
χορηγία της κατά την πρώτη εισφορά, γι’ αυτό και τον επόμενο χρόνο το 1913, 
κατέθεσε τη μισή από την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή. Δεν ήταν λίγα τα μέλη τα 
οποία κατέθεσαν μεγαλύτερα ποσά ως προαιρετική συνδρομή, όπως και αρκετά που 
έδωσαν λιγότερα. Ακόμη, τρία άλλα μέλη φαίνεται από τις εγγραφές ότι κατέθεσαν   
την ίδια ημερομηνία στις  29 Μαρτίου του 1912 το καθένα  από 33:15 γρόσια  με το 
αιτιολογικό «από εργασίαν». Εργάζονταν μεμονωμένα ή από κοινού σε κάποιο έργο 
και κατέθεσαν τα κέρδη για ενίσχυση του έργου της αδελφότητας; Άγνωστο.  

Το  σύστημα διοίκησης των χωριών στην περιοχή της Μικράς Ασίας φαίνεται ότι 
ήταν σχεδόν ομοιόμορφο, εμφανίζοντας  διαφορά σχεδόν μόνον στον αριθμό της 
εκπροσώπησης, ανάλογα με τον πληθυσμό του χωριού,  με τους τρεις έως έξι 
δημογέροντες, τους αζάδες. Τους μικρασιατικούς πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς 
διαμορφώνουν διαχρονικά οι γνωστές συνιστώσες και μορφές αυτοδιοικητικών 
συσσωματώσεων1, η θρησκευτική, η πολιτική, η οικονομική. Οι θεσμοί αυτοί του 
Μικρασιατικού πολιτισμού2, αποτέλεσαν τις σταθερές όπου πάνω τους στηρίχτηκε 
το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας του.  

Ο κώδικας φέρει στην πρώτη του σελίδα,  επί του κειμένου, επικύρωση με 
σφραγίδα στρογγυλή διαμέτρου 0.042 μ.  

Στη σφραγίδα έχει χαραχθεί περιφερειακά και  αριστερόστροφα:  
 

«ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΟΥΔΡΟΥΜΙΟΥ 
*1898*» 

ενώ στο κέντρο της υπάρχει  αραβική γραφή.  
Από τη χρονολογία, την οποία φέρει [1898], θα 

πρέπει να τη θεωρήσουμε ως τη νεώτερη και τελευταία 
σφραγίδα της κοινότητας κατασκευασμένη  το 
πιθανότερο μετά από τον εγκριθέντα κατά το έτος αυτό 
αναγκαίο Κανονισμό της. Η σφραγίδα επικυρώνει και 
διοικητικά το Πρακτικό της Αδελφότητας. Άλλωστε, 
στο Σουλτανικό Νόμο του 1870 «Περί της γενικής 

                                                
1 Χρησιμοποιούν κατά το μάλλον και ήττον στη διαμόρφωση των κοινοτήτων, ως πρότυπα τα 
φιλελεύθερα καθεστώτα που ήδη είχαν αναπτυχθεί στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ν. 
Πανταζόπουλος, «Οι κοινοτικές ρίζες του Μικρασιατικού Ελληνισμού» στο Αντιχάρισμα στον 
Νικόλαο Πανταζόπουλο, ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ, ΙΘ΄τχ Δ΄, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 622. 
2 Ο Χ. Παπαστάθης επισημαίνει ότι, σε εφαρμογή  του Χάττι-Χουμαγιούν, η οθωμανική 
κυβέρνηση   «..οσάκις τα συμβούλια των κοινοτήτων εξεδήλωσαν την ευχήν της εκτάσεως των 
προνομίων εκείνων, συνήνεσεν εις αυτήν ελευθέρως και εφάνη εύνους εις την παραδοχήν μέτρων και 
κανονισμών, καταλλήλων προς το συναρμολογήσαι την πνευματικήν δικαιοδοσίαν μετά των ηθών 
των θεσμοθεσιών και των νέων αναγκών» [ Οι κανονισμοί…, ό.π., σ.12-13 και σ.30 άρθρο 2ον ]. 
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διοικήσεως των νομών» στον τίτλο Δ ,́ στο άρθρο 109ον, παράγραφος  η΄ αναφέρεται 
ότι τα δημογεροντικά συμβούλια «εφορώσιν επί των εν τω χωρίω δημοσίων έργων 
και σχολείων1». Επομένως, το έργο της αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου 
Γεωργίου ήταν έργο της κοινότητας, η Αδελφότητα υπαγόταν διοικητικά στη 
Δημογεροντία2 και για το λόγο αυτό επικυρώνει το πρακτικό της. 

Στον κατάλογο των πρώτων ογδόντα επτά (87) καταγεγραμμένων ονομάτων των 
μελών της Αδελφότητας ακολουθείται  αλφαβητική κατάταξη, μόνον όμως ως προς 
την εγγραφή των μικρών ονομάτων και όχι των επωνύμων3.  Πρόκειται, όσον αφορά 
στη συγκεκριμένη καταγραφή, για τη δύναμη της συνήθειας αλλά και για την 
οικειότητα μεταξύ των μελών της Αδελφότητας, των αδελφών, όπως αναφέρονται 
στη σημείωση της τροποποίησης [«Έπονται αι υπογραφαί των αδελφών»]. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν συναντάται κανένα επώνυμο ενδεικτικό 
επαγγέλματος όπως σε άλλες σχετικές περιπτώσεις ειδικότερα του Πόντου4, ούτε και 
ονόματα ιερέων. Επομένως, θεωρούμε ως βέβαιο ότι πρόκειται αποκλειστικά και 
μόνον για μέλη της αντίστοιχης συντεχνίας των οικοδόμων. Το δείγμα των 108 
ονοματεπωνύμων που καταγράφονται στο Βιβλίο είναι δυνατόν να μας δώσει και 
ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες για την κοινωνική διαστρωμάτωση του 
ελληνορθόδοξου πληθυσμού της Αλικαρνασσού. 

Επιχειρώντας μια ταξινόμηση κατά το μικρό τους όνομα και συχνότητα 
παρουσίας σε εκατοστιαία βάση διαπιστώνουμε: Γεώργιος -Γεωργής 17 και 16,70%, 
Ιωάννης-Γιάγκος 13 και 12,03%, Κωνσταντίνος-Κωνσταντής-Κωστής 13 και 
12,03%, Μιχάλης –Μικές 10 και 9,26%, Αντώνιος 8 και 7,40%, Δημήτριος 8 και 
7,40%, Εμμανουήλ 7 και 6,48%, Νικόλαος 6 και 5,55%, Σταμάτης 3 και 2,78%, 
Σταύρος- Σταυρής 3 και 2,78%, Παράσχος 2 και 1,85%, Ιωσήφ 2 και 1,85%, και από 
ένα και 0,93% οι Αγγελής, Ανδρίκος, Αθανάσιος, Βασίλειος, Ελευθέριος, Ηλίας 
Θεόδωρος, Ιορδάνης, Κυριάκος, Λουκάς, Λάμπρος, Στυλιανός, Σωτήρης, 
Τριαντάφυλλος, Χριστοφής, και η προαναφερθείσα Ξένη. Με δεδομένο ότι ο 
πληθυσμός της Αλικαρνασσού έφτανε στους 11.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 
6.000 ήσαν μουσουλμάνοι  και μόνον 5.000 Ελληνορθόδοξοι5 δηλαδή μόλις 1000-
1100 εστίες,  και θεωρώντας ότι τα μέλη της Αδελφότητας αποτελούν κεφαλές 
αντίστοιχων εστιών, υπολογίζουμε ότι έχουμε ένα ποσοστό 10,80-11,00% περίπου 
                                                

1 Ό.π.,σ.60. 
2  Στην υπ. αριθμ. σελίδα 4 ως επικύρωση τίθεται μόνον η σφραγίδα της Δημογεροντίας, χωρίς να 
υπάρχουν υπογραφές των δημογερόντων. 
3 Είναι μια τακτική την οποία συναντάμε και σε συνδρομητές διαφόρων εκδόσεων της εποχής.  
4 Στέλ. Μουζάκης, «Άσκηση κοινοτικής εξουσίας, αλληλεγγύη ή ενδοκοινοτικές διαφορές στην 
Τραπεζούντα το 1821; Ανέκδοτος κατάλογος κατοίκων.», Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού. Επιστημονική επιμέλεια Μανόλης Σέργης. Αθήνα 2008,σ.291-298. 
Προσωπογραφικά στοιχεία για τους οικιστές της Νέας Ιωνίας Αττικής συναντάμε στο βιβλίο 
Χάρης Σαπουντζάκης-Μάκης Λυκούδης, Τα πρώτα σχολεία των προσφύγων στη Νέα Ιωνία, 
ΚΕΜΙΠΟ 20082, σ.193 κ.εξ.  
5 Π. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας. Φυσική σύστασις της χώρας, πολιτική γεωγραφία, 
φυσικός πλούτος, Αθήναι 1921, σ. 349. 
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συσσωματωμένους στη συντεχνία των οικοδόμων. Ποσοστό σημαντικά υψηλό,  το 
οποίο αποδεικνύει ότι την ορισμένη χρονική στιγμή διαμορφώνεται μια κοινωνία η 
οποία έχει χαμηλό, ή έστω μέτριο, οικονομικό επίπεδο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι 
γενικότερα η Μητρόπολη της Ηλιουπόλεως αντιμετώπιζε προβλήματα εκπαίδευσης1, 
ενώ οι βασικές ασχολίες των κατοίκων της περιορίζονταν  μόνον στη γεωργία και 
την οικοδομή.  

Το όνομα με το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς (17 μνείες και ποσοστό 16,70%) 
είναι το Γεώργιος-Γεωργής. Και αυτό το θεωρούμε ως πολύ φυσικό. Γιατί ο πιο 
αγαπητός άγιος μετά την Παναγία στο Μικρασιατικό εν γένει Ελληνισμό και 
ιδιαίτερα στον Πόντο,  ήταν ο συντοπίτης Καππαδόκης Άγιος Γεώργιος2. Την εικόνα 
του Αγίου την είχαν ως φυλακτό. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ο φύλακας άγγελος όλων, 
αλλά και τιμωρός των κακόβουλων. Έτσι πέρασε με διάφορες παραλλαγές και στα 
δημοτικά τραγούδια, όπου όλοι συναντιούνται στην πόρτα της εκκλησιάς του3. 
Άλλωστε,  η γιορτή του στις 23 Απριλίου, οριοθετεί τη μετάβαση από τη χειμερινή 
περίοδο στην αναγέννηση της φύσης, στη θερινή περίοδο. Επιπλέον, ο Άγιος 
Γεώργιος4 καβαλάρης και τρομερός πέρασε και στη συνείδηση των Οθωμανών οι 
οποίοι σε μεγάλο ποσοστό τον πίστεψαν και εν πολλοίς τον φοβήθηκαν5 με 
αποτέλεσμα όχι μόνον να μην ενοχλούν τους ναούς και τα ξωκλήσια του Αγίου αλλά 
συχνά και να βοηθούν στο κτίσιμό τους. 

Τα επόμενα σε συγκέντρωση ονόματα είναι τα Ιωάννης και Κωνσταντίνος με 13 
αναφορές και ποσοστό 12,03%, ο Μιχαήλ με 10 και 9,26%, τα Αντώνιος και 
Δημήτριος με 8 και 7.48%, τέλος το Εμμανουήλ με 7 και 6.48%6. Τα επτά αυτά 
ονόματα τα οποία καλύπτουν το 71.30% των ονομάτων εμφανίζονται σε όλη τον 
ελλαδικό χώρο και θεωρούνται πανελλήνια7.  

Στο άρθρο 4 του κανονισμού αναφέρεται σαφώς ότι τα «..εισπραχθη/σόμενα 
χρήματα θέλουσι τοκίζεσθαι μόνον εις τα μέλη της αδελ/φότητος της συντεχνίας των 
οικοδόμων προς εν (1) γρόσιον δι’ έ/καστον μετζήτιον εις εκάστην τριμηνίαν με 
αξιόχρεων/ εγγυητήν του δανεισθησόμενου.». Δηλαδή, τα μέλη της Αδελφότητας θα 
μπορούσαν να δανείζονται χρήματα από το ταμείο τους καταβάλλοντας τόκο 1 γρόσι 

                                                
1 Σ. Αντωνόπουλος, Μικρά Ασία, Αθήναι 1907,σ.20 
2 Τ. Παμπούκης, «Αι Γεώργην κ’ οι κλέφτοι», Χρ.τ. Ποντ.1(1943),σ.11-12 
3 Για τις παραδόσεις και τα τραγούδια βλ. Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια, Ο Άγιος Γεώργιος στον 
Ελληνισμό του Πόντου,  εκδ.  «Αφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2004. 
4 Κατά τον Δ. Λουκάτο, Πασχαλινά και της Ανοίξεως, Αθήνα 1988,σ.147-154 «το όνομα Γεώργιος 
ελληνικότατο, είναι πνευματική μεταφορά από την αγροτική μας ζωή και βγαίνει από το ουσιαστικό 
γεώργιον που σημαίνει κτήμα ή χωράφι καλλιεργούμενο. Γίνεται όμως και επίθετο γεώργιος για τον 
άνθρωπο που επιδέχεται την πνευματική καλλιέργεια ή που τον επέλεξε γι’ αυτό η Μοίρα ή ο Θεός».  
5 Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια, Ο Άγιος Γεώργιος…,ό.π.,σ.71-84, όπου συγκεντρωμένες οι 
σχετικές με τους Οθωμανούς, παραδόσεις. 
6 Πιθανολογείται κάποια σχέση με την Κρήτη. 
7 Σχετική παρατήρηση του Καθηγητή κου Βερνίκου Νικολάου. 
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ανά μετζίτι. Επειδή το μετζίτι1 την εποχή αυτή αντιστοιχούσε σε 20 γρόσια, ο 
τριμηνιαίος τόκος ήταν 5%, άρα ο ετήσιος ανερχόταν σε 20%. Πρόκειται, δηλαδή, 
για αρκετά υψηλό τόκο. Από την άλλη, ήταν και μια πράξη συγκέντρωσης 
κεφαλαίου μεταξύ των μελών, ώστε να εξυπηρετούνται στις ανάγκες τους και να 
αποφεύγουν, όταν δημιουργείτο η ανάγκη, το δανεισμό από άλλες πηγές.   

 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου 
έτους (1912), δηλαδή ουσιαστικά για χρονικό διάστημα εννέα μηνών (Απρίλιος-
Δεκέμβριος), εμφανίζουν έσοδα από τόκους 158:25 γρόσια. Εξ αυτού συμπεραί-
νεται ότι από τα συνολικά τους έσοδα 2141:10 και 315:05= 2456:15 γρόσια διέ-
θεσαν προς τοκισμό  μόνον τα 1055: 00 γρόσια. (1055Χ20%/4Χ3 = 158:25).Δεν 
γνωρίζουμε,  αν τα υπόλοιπα γρόσια κατατέθηκαν στην επιτροπή της ανέγερσης.  

Το επόμενο έτος (1913) τα συνολικά έσοδα συνδρομές και τόκοι είχαν ανέλθει 
στο ποσόν των 3074:92 γρόσια. Στη λήξη του πρώτου τρίμηνου τον  Απρίλιο του 
1913 εισπράχτηκαν ως τόκοι 198:00 γρόσια. Όμως, είχαν διαθέσει για τοκισμό 
3960:00 γρόσια (3960Χ20%Χ1/4= 198:00), ποσόν μεγαλύτερο των συνολικών 
εσόδων. 

 
ΓΑΚ. Κώδικας Ανταλλαξίμων 449/Ε, σελ.281.  Η τελευταία εγγραφή. 

 
 
 

                                                
1 Νόμισμα που έκοψε ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861). Υπήρχε χρυσό μετζίτι ίσο προς τη 
χρυσή λίρα, και ασημένιο ίσο προς 20 ασημένια γρόσια ή πέντε ασημένιες δραχμές. 
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Από τα στοιχεία αυτά και των υπολοίπων εγγραφών, προκύπτει ότι υπήρξε μια 
δυσκολία των μελών όσον αφορά στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους και τελικά 
αναγκαστικά είχαν ανατοκίσει σημαντικό μέρος από το ήδη υπάρχον προγενέστερο 
τοκιζόμενο κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και για το επόμενος έτος σε μικρότερο κάπως 
βαθμό. Από τον Απρίλιο του 1913 μέχρι τον Απρίλιο του 1914, όπου έχουμε την 
τελευταία εγγραφή, κατατίθεται ποσόν από τόκους 547:20 γρόσια.  

Το ποσόν αυτό προέρχεται από κεφάλαιο 2736:00 γροσίων 
(2736Χ20%=547:20), όταν τα συνολικά έσοδα έφθαναν στα 3813:52 γρόσια. Τελικά 
πολύ μικρό ποσοστό από τα έσοδα κατατέθηκε για τον αρχικό σκοπό της σύστασης 
της Αδελφότητας, το πιθανότερο εξαιτίας της γενικότερης διαμορφούμενης  
οικονομικής κατάστασης.  

 Οι καταγραφές στο Βιβλίο Διαχείρισης σταματούν στις 11 Απριλίου 1914, 
ημερομηνία κατά την οποία φαίνεται ότι συνεκάλεσαν γενική συνέλευση των μελών 
της Αδελφότητας.   

 

 
 

Η Νέα Αλικαρνασσός  (αεροφωτογραφία: Β. Φλουρής). 
 

Τα προμηνύματα της έκρηξης του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου και όχι μόνον, 
ήταν πλέον φανερά. Από τα τέλη του 1908 / αρχές του 1909 οι Νεότουρκοι 
επιχειρούσαν να μειώσουν την επιρροή των χριστιανών στο κράτος.  

Η πολιτική του εκτουρκισμού και οι διωγμοί ιδιαίτερα του ελληνικού και του 
αρμενικού στοιχείου εντάθηκαν μετά την έκβαση των Βαλκανικών πολέμων. Το 
Μάιο του 1914 οι διώξεις επεκτάθηκαν και στη δυτική Μικρά Ασία. Από τους 
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πρώτους οι οποίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τις πόλεις ήσαν Έλληνες της 
Αλικαρνασσού, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν πιθανή επιστράτευση κατά τον 
επικείμενο πόλεμο και από την  άλλη τα τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού)1. 
Μέχρι το 1915 είχαν φύγει όλοι οι  Έλληνες από την Αλικαρνασσό2.  

 
Κρήτη. Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού. Το πρώτο βιβλίο δημοτολογίου του 

1927.  (Διαδικτυακός τόπος). 
 

Οι κάτοικοι κατέφυγαν αρχικά στα Δωδεκάνησα, όπου ήταν υπό την κατοχή των 
Ιταλών, κυρίως στην Κάλυμνο, την Κω, την Κάσο, τη Σύμη και την Ψέρημο. Από 
εκεί αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στην Κρήτη και μετά από περιπλανήσεις 
παρέμειναν στο Ηράκλειο3 στην περιοχή της Χανιόπορτας4 όπου και δημιούργησαν 

                                                
1 Συλλογικό. Δήμος Ν. Αλικαρνασσού, Αρχαία Αλικαρνασσός-Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο 
και στην Ιστορία, Νέα Αλικαρνασσός 2006,σ.64-66.  
2Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, επιμ. Φ. 
Αποστολόπουλος, Α΄ ΚΜΜ, Αθήνα 1980.  
3 Κ. Ανδριώτης.- Ν. Ανδριώτης, «Η άφιξη και η πρώτη εγκατάσταση των Μικρασιατών 
προσφύγων στην πόλη του Ηρακλείου. Ο αριθμός των αφιχθέντων και η συμβολή τους στη 
μεταβολή των πληθυσμιακών δεδομένων της πόλης», Η΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Πρακτικά 
Γ1, Ηράκλειο 2000, σ.21,26,30 
4 Λένα Τζεδάκη- Αποστολάκη, «Μικρασιάτες πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Το παράδειγμα της Ν. 
Αλικαρνασσού», Η΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Πρακτικά Γ1, Ηράκλειο 2000, σ.104-107.  
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τη Νέα Αλικαρνασσό. Εδώ κατέφυγε ερχόμενος από την Ψέρημο και ο Μιχ. 
Ελευθεριάδης ο μετέπειτα και επί σειρά ετών (1925-1935) κοινοτάρχης της1. Είναι 
αυτός ο οποίος ως πρόεδρος τότε της κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού στην 
Κρήτη παρέδωσε στις 12 Μαΐου του 1931 τα είκοσι οχτώ χρεωστικά γραμμάτια 
(δηλαδή ποσοστό σχεδόν 30%) από την Αδελφότητα ο Άγιος Στέφανος της 
Αλικαρνασσού Μποντρούμ.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
                                                     Κρήτη.  Νέα Αλικαρνασσός(1930). 
 
 Ο πρόεδρος της κοινότητας Μιχ. Ελευθεριάδης και κάτοικοι παραλαμβάνουν τις πρώτες σωλήνες 

ύδρευσης από το παλιό λιμάνι του Ηρακλείου  
(Από το αρχείο της οικογένειας Καλλιόπης Νίχλου. Διαδικτυακός τόπος) 

 
Τελευταία αναφορά της λειτουργίας της Αδελφότητας οικοδόμων κοινότητος 

Αλικαρνασού παραμένει εκείνη της 11ης Απριλίου του 1914 και των τόκων που 
προήλθαν από το κεφάλαιο του αποθεματικού της. Η Αδελφότητα εν τοις πράγμασι 
είχε πάψει να λειτουργεί ένα περίπου χρόνο πριν από τη φυγή, κάτω από δυσμενείς  
συνθήκες, των Ελλήνων της Αλικαρνασσού.   
                                                

1 Συλλογικό. Δήμος Ν. Αλικαρνασσού, Αρχαία Αλικαρνασσός…ό.π.,σ.97. 
2  
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ΜΕΡΟΣ  Ε΄ 
 

 
2η Συνεδρία 

 

Προεδρεύουσα: Χρυσάνθη Αθηνάκη 

Μέλη: Σωτήρης Βάρβογλης,  

Ζαχαρούλα Καραβά. 
 

 
 

 
 

 

 

Σαββατο, 28 Νοεμβρίου 2009  

ώρα 17:30 – 19:10 
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  Βασιλειάδου  Μαρία 
 

Οι κοινότητες στον Πόντο: 
 ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός (1461-1923). 

 
1.Εισαγωγή. 

Οι κοινότητες, ως ένας πανάρχαιος  κοινωνικός θεσμός, στηρίζουν όλες τις 
προσπάθειες επιβίωσης των Ελλήνων τόσο κατά την περίοδο της Οθωμανικής 
κατοχής στα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς και μέχρι την Μικρασιατική 
καταστροφή. Οι κατακτητές για οικονομικούς  και άλλους λόγους , ανέχθηκαν την 
ύπαρξη τους, γιατί τις χρησιμοποιούσαν ως βοηθητικό όργανο  στην διοίκηση της 
χώρας. 

Σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής , η κοινότητα παρουσιάζεται με 
τον θρησκευτικό χαρακτήρα της. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες αποτελούν το 
σημείο αναφοράς και ανάπτυξης των θρησκευτικών ιδεών της ορθοδόξου πίστεως. 
Ταυτόχρονα  αποτελούν τη μικρότερη διοικητική μονάδα που από  θεμελιώδες 
διοικητικό κύτταρο του επίσημου κράτους, τώρα μετασχηματίζονται σε διοικητικό 
κύτταρο της ίδιας της Εκκλησίας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί το μόνο 
αναγνωρισμένο κοινωνικοπολιτικό σχήμα των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Οι 
κοινότητες, με επικεφαλής τον κλήρο, διατηρούν τους συνεκτικούς τους δεσμούς  
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα διοικητικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς και παραδο-
σιακούς θεσμούς.  

 
2. Εκκλησία και κοινότητα. 

Η ύπαρξη ναού αποτελούσε αποδεικτικό στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ύπαρξη κοινότητας τόσο στις επαρχίες όσο και στο κέντρο της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας . Έπρεπε δηλαδή ο λαός να πηγαίνει στην εκκλησία για να τεκ-
μηριώνει την ύπαρξη κοινότητας1. Απουσία ιερέα η ναού σήμαινε πως οι 
χριστιανοί μιας περιοχής θα έπρεπε είτε να μετοικήσουν με σκοπό να απαρτίσουν 
ενορία είτε  να εξισλαμιστούν.  

                                                
1 Β.Μπακούρος. Περιοδικό ‘Τρίτο Μάτι,Τεύχος Νο. 131, σελ.68-71. 
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Αλλά και η Εκκλησία με τη σειρά της δεν μπορούσε να προβιβάσει  μία 
επισκοπή σε μητρόπολη ή αρχιεπισκοπή χωρίς τη συγκατάθεση του ποιμνίου της1. 

Η σχέση αυτή της  στενής αλληλεξάρτησης μεταξύ εκκλησίας και κοινότητας  
προέκυψε αναγκαστική διότι αφενός ο κλήρος μισθωνόταν  από τον λαό και αφε-
τέρου διότι  ο λαός αποκτούσε δικαίωμα διαφοροποίησης από τους μουσουλμά-
νους, επειδή ακριβώς αποτελούσε θρησκευτική ομάδα εκπροσωπούμενη από την 
εκκλησία .   

 
3. Εκκλησία και οθωμανική πολιτεία.  

Ο θρησκευτικός  χαρακτήρας του οθωμανικού κράτους καθιστούσε τους 
αλλόθρησκους  υπηκόους του εξαρτημένα κοινωνικά μέλη και ως τέτοια 
αντιμετωπίζονταν από τον Σουλτάνο2.  

Σύμφωνα με  το ιερονομικό δίκαιο των μουσουλμάνων  δεν αναγνωρίζεται η 
ύπαρξη «νομικών προσώπων», όπως  η  Εκκλησία και έτσι η κεφαλή της αποτε-
λούσε απλά  έναν θρησκευτικό ηγέτη.  

Την εκλογή κάθε κληρικού ακολουθούσε ένα  βεράτιο διορισμού3. Το βεράτιο 
αυτό ήταν ονομαστικό προσαρμοσμένο προσωπικά σε κάθε κληρικό χωρίς καμιά 
δέσμευση προς τους προκατόχους του η στους επόμενους από αυτόν. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος4.  

Ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής  χορήγησε «προνόμια» προσωπικά στον Σχολάριο 
διότι ήταν εθνάρχης, θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός. Με αυτό το τρόπο ο  
Πατριάρχης όχι μόνο διατηρούσε τη θέση του στην ηγεσία της  ορθοδοξίας, αλλά 
αποκτούσε και πολιτικές δικαιοδοσίες για τους ορθόδοξους λαούς της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας5. Το σημαντικότερο τμήμα των εξουσιών που εξασφάλισε η 
Εκκλησία αποτελεί η αναγνώριση του εκκλησιαστικού δικαίου στην οργάνωση της 
οικογενειακής ζωής. Έτσι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια μπορούσαν να εκδικάζουν 
υποθέσεις αστικού δικαίου (διαζυγίων, κληρονομιών κ.ά.) και η εκκλησία 
μπορούσε να επιβάλλει φορολογία στους πιστούς για την αντιμετώπιση αναγκών 
της ίδιας ή για την κάλυψη χρηματικών ποσών που απαιτούσε η τουρκική 
διοίκηση. Πρόεδρος ήταν ο κατά τόπους μητροπολίτης και ως Εφετείο 
λειτουργούσε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου. Έτσι, παρεμποδίστηκε η διά-
βρωση του κοινοτικού ιστού από την εισχώρηση του μουσουλμανικού δικαίου 

                                                
1  Η Εκκλησία δεν προέβλεπε διοικητικές θέσεις χωρίς την ενυπόγραφη δήλωση των 
χριστιανών μιας περιοχής . 
2 Β.Μπακούρος. Περιοδικό ‘Τρίτο Μάτι,Τεύχος Νο. 131, σελ.68-71.  
3Στο βεράτιο αυτό καταγράφονταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. 
4 Ενθρόνιση 6 Ιανουαρίου 1454 
5 Σερντιβάν. alex.eled.duth.gr . Η διοικητική ιεραρχία της ορθοδοξίας, με το δίκτυο των 
μητροπόλεων και των μοναστηριών, αποτελούσε τον τέλειο οργανισμό για την διοίκηση των 
ραγιάδων, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκπροσωπούσε στις 
σχέσεις του με το σουλτάνο και τα άλλα Ορθόδοξα Πατριαρχεία 
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Ο Μεάμεθ Β΄ ο Πορθητής παραχωρεί, στον 
πρώτο μετά την άλωση Οικουμενικό 

Πατριάρχη  Γεννάδιο Σχολάριο,  
τα προνόμια του Πατριαρχείου.  

(Οικουμενικό Πατριαρχείο.  
Ψηφιδωτό του μέλους του Δ.Σ. του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Σωτήρη Βάρβογλη.) 

στην οργάνωση της ελληνικής οικογένειας και αποτράπηκε κυρίως η εμπλοκή των 
μουσουλμάνων στα θέματα μνηστείας και γάμου.1 

  
Ο διοικητικός χαρακτήρας της 

Εκκλησίας στα χρόνια εκείνα είχε 
μεγάλη σημασία, τόσο για την 
Αυτοκρατορία, όσο και για τους 
υπόδουλους χριστιανούς. Η αναγνώ-
ριση του Πατριαρχείου και η εκχώ-
ρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων σ' 
αυτό έδινε στους Τούρκους τη δυνα-
τότητα να διοικούν και ταυτόχρονα να 
ελέγχουν .  

Έτσι, οι χριστιανοί υπήκοοι της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας  από-
κτούσαν  το δικαίωμα περιορισμένης 
και ελεγχόμενης αυτοδιοίκησης 
εκφραζόμενη μέσω της εκκλησίας 
από τον θρησκευτικό της αρχηγό. 

Οι υποτελείς στην Υψηλή Πύλη 
χριστιανοί είχαν λοιπόν νομικά 
κατοχυρωμένο το δικαίωμα της υπάρ-
ξεως, της θρησκευτικής πίστεως, της 
χριστιανικής παιδείας και της 
ελευθερίας της λατρείας, με την 
υποχρέωση βεβαίως της 
αναγνωρίσεως του καθεστώτος και 
της καταβολής των επιβαλλόμενων 
φόρων.  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
ανέλαβε την φροντίδα για την 
εποπτεία, την οργάνωση και την λειτουργία των χριστιανικών κοινοτήτων, όπως 
επίσης και σημαντικές αρμοδιότητες για διοικητικές, αστικές, ποινικές και 
εκπαιδευτικές υποθέσεις των χριστιανών του Οθωμανικού κράτους.   

Αυτά ίσχυαν υπό τον όρο βεβαίως ότι θα αναλάμβανε την ευθύνη για τον 
έλεγχο της μη τηρήσεως από τους χριστιανούς των νομικών τους υποχρεώσεων 
έναντι της Υψηλής Πύλης. 

 
4. Συνθήκη Χάτι Χουμαγιούν .  

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Πόντο 
αποτελεί η συνθήκη Χάτι Χουμαγιούν το 1856, την οποία υπέγραψε ο σουλτάνος 
Αμπντούλ Μετζίτ Α ,́ συνεχίζοντας το μεταρρυθμιστικό έργο του πατέρα του 

                                                
1 Β. Μπακούρος. Περιοδικό ‘Τρίτο Μάτι, Τεύχος Νο. 131, σελ.68-71. 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

82

 

Ο σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ 

Μαχμούτ Β΄, μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου και ύστερα από ασφυκτικές 
πιέσεις που άσκησαν Βρετανία και Γαλλία. 

Η συνθήκη αυτή δημιούργησε ένα προστατευτικό πλαίσιο για όλες τις 
χριστιανικές μειονότητες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Υπό αυτό το πρίσμα  
θεσπίζονται οι Εθνικοί Κανονισμοί που διείπαν 
την οργάνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ενώ βάση του συστήματος αυτοδιοίκησης 
αποτελούσαν  οι Οθωμανικοί Κώδικες.(1860). 

 
5. Τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι Οθωμανικοί  Κώδικες  αναφέρονταν 
στην διοικητική διαίρεση του Οθωμανικού 
κράτους1.  Κάθε πόλη η χωριό αποτελούσε 
ανεξάρτητη κοινότητα. Προϋπόθεση 
αναγνώρισης ενός οικισμού σε κοινότητα 
αποτελούσε η ύπαρξη ναού και αριθμού 
οικογενειών άνω των 20. Στα τελευταία χρόνια 
προστέθηκε και το σχολείο ως κίνητρο με  
σκοπό την προαγωγή της παιδείας2.  

Το σύστημα αυτοδιοίκησης ήταν στη βάση 
του κοινό σε όλες τις κοινότητες τους Πόντου. 
Όμως ανάλογα με τον πληθυσμό και τις τοπικές συνθήκες ζωής των κατοίκων, 
διέφερε στη δομή του.  

 Στην πρωτεύουσα των Κομνηνών πόλη της Τραπεζούντας , έδρα Σαντζακιού 
με όλες τις υπηρεσίες της εξουσίας και της Μητρόπολης, τα της κοινότητας 
πράγματα διέπονταν από τον κανονισμό που ψηφίστηκε το 1901.  

Παρόμοιες ψηφίστηκαν και στις άλλες κοινότητες των πόλεων του Πόντου 
όπως στα Κοτύωρα , στην Αμισό, Σινώπη, Κερασούντα, Τρίπολη κλπ. Η δομή της 
αυτοδιοίκησης στον Πόντο είχε ως εξής: στην κορυφή βρισκόταν ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης και ακολουθούσαν, ο Μητροπολίτης, ο πρωτόγερος, η εκκλησιαστική 
επιτροπή, η σχολική εφορεία, η επιτροπή σχολείων, η επιτροπή δημογεροντίας, το 
κοινοτικό σώμα και στη βάση υπήρχαν οι ιερές μονές, το καθιδρύματα και τα 
μπάλλεια. 

Το σύστημα αυτοδιοίκησης των χωριών ήταν σχεδόν ομοιόμορφο, εκτός από 
τον αριθμό δημογερόντων ο οποίος ποικίλε ανάλογα με τον πληθυσμό από 3-5.  

 
 Οι κοινότητες διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:  

 
Στην κοινότητα της Τραπεζούντας.  

                                                
1 Το Αρχείον του Πόντου ,Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. Το σύστημα ήταν 
πρωτοβάθμιο συνιστάμενο από ίσης βαθμίδας κοινότητες. 
2 Ο δείκτης της οποίας ήταν ανεβασμένος στο Πόντο. 
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Σε κοινότητες πόλεων και κωμοπόλεων.  
Σε κοινότητες χωριών.  
 Οι πρωτοβάθμιες και οριζοντίου επιπέδου κοινότητες διοικούνταν από αιρετά 

μονομελή και συλλογικά όργανα που συνδέονταν ιεραρχικά με  τον Μητροπολίτη 
ο οποίος ενέκρινε η επικύρωνε κατόπιν ουσιαστικού και τυπικού ελέγχου τις 
αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της κοινότητας 1.  

 
Τα  διοικητικά όργανα της Ποντιακής κοινότητας ήταν: 

Α. Στην πόλη της Τραπεζούντας:  
Το κοινοτικό σώμα  
Η επιτροπή δημογεροντίας  
Το συμβούλιο των σχολείων 
Η σχολική εφορεία  
Η επιτροπή κληροδοτημάτων  
Οι ενοριακές συνελεύσεις  
Η εκκλησιαστική επιτροπή  
 
Β. Στις πόλεις και κωμοπόλεις:  
Το κοινοτικό σώμα  
Η επιτροπή δημογεροντίας  
Το συμβούλιο των σχολείων  
Η σχολική εφορεία  
Η ενοριακή συνέλευση 
Η εκκλησιαστική επιτροπή  
Ο πρωτόγερος η μουχτάρης  
 
Γ. Στα χωριά:    
Η δημογεροντία  
Η σχολική εφορεία  
Η εκκλησιαστική επιτροπή  
Ο πρωτόγερος. 

 
6. Το σύστημα αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο περί συστάσεως Νομαρχιών, σε κάθε χωριό 
εκλέγονταν 2 σφραγιδοφύλακες η αλλιώς μουχτάρηδες  σε κάθε ενορία. Σε χωριά 
που ο αριθμός κατοικιών δεν ξεπερνούσε τις είκοσι  διορίζονταν μόνο ένας. Οι 
μουχτάρηδες αυτοί ήταν τα εκτελεστικά όργανα της εξουσίας και ήταν υπεύθυνοι 
για την είσπραξη των δημοσίων φόρων και τις υπόλοιπες πράξεις διοικήσεως. Οι 
κοινοτικές υποθέσεις ανήκαν στους εκάστοτε μουχτάρηδες. Το χωριό είχε δύο, 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο, οι οποίοι έβγαιναν με εκλογές μαζί με τους συμβούλους 
τους και ύστερα επικύρωνε την εκλογή τους ο Καϊμακάμης.  

                                                
1 Το Αρχείον του Πόντου, Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
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Όποιος είχε την πλειοψηφία αυτός γινόταν Μουχτάρης. Τα καθήκοντά του 
ήταν να προφυλάσσει το χωριό. Ήταν ο διοικητής του τόπου. Σ' αυτόν απευθύνο-
νταν οι ξένοι που το επισκέπτονταν, καθώς επίσης είχε και μικροδικαστικές 
αρμοδιότητες, λύνοντας τις μικρές διαφορές μεσ' το χωριό. 

Τα καθήκοντα των  μουχτάρηδων ήταν επίσης να δημοσιεύουν στα διάφορα 
χωριά τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές της κυβέρνησης, τους 
οποίους τους κοινοποιεί ο μουδήρης του δήμου. Να εισπράττουν δημοσίους 
φόρους, να κοινοποιούν της κλήσεις της κυβέρνησης στους κλητευόμενους 
χωρικούς. Να κοινοποιούν εγκαίρως κατασχέσεις και να ειδοποιούν τον μουδήρη 
σχετικά με γεννήσεις, θανάτους. Να πληροφορούν τον μουδήρη σχετικά με τα 
ανήλικα των θανόντων και τους κληρονόμους αυτών. Να γνωστοποιούν στην 
εξουσία  φόνους και να παραδίνουν τους ενόχους στην εξουσία. Να πληροφορούν 
τον μουδηρη σχετικά με κτίρια που χτίζονταν χωρίς άδεια1.  

Εκλεγμένο όργανο της ελληνικής ποντιακής κοινότητας, ο Μουχτάρης έπρεπε 
να εκφράζει τη θέληση και βούληση των μελών της. Έτσι, διαδραμάτιζε έναν 
εντελώς αντιφατικό ρόλο. Αντιπροσώπευε την εξουσία στην  κοινότητα  και την 
κοινότητα στην εξουσία ως μοναδικός σύνδεσμος εκτός του Μητροπολίτη. Στα 
χωριά μαζί με τους δημογέροντες αποτελούσαν την Δημογεροντία . 

Άλλη μια μορφή αυτοδιοίκησης στο χωριό ήταν η δημογεροντία με πρόεδρο 
τον γηραιότερο σε ηλικία από τους Μουχτάρηδες της κοινότητας. Σε κάθε χωριό 
υπήρχαν τρεις έως και δώδεκα δημογέροντες2. 

Μαζί με τους Μουχτάρηδες εκλέγονταν για ένα έτος.  Οι αρχιερείς 
υποδείκνυαν τα κατάλληλα πρόσωπα για τη θέση του δημογέροντα και σε μερικές 
περιπτώσεις εκλέγονταν οι ίδιοι3.  

Οι δημογέροντες έπρεπε να εποπτεύουν την διανομή των φόρων των 
κοινοτήτων. Επίσης ήταν υπεύθυνοι για ζητήματα καθαριότητας των οδών, 
δημόσιας υγιεινής, να λύνουν ειρηνικά γεωργικά ζητήματα. Τα καθήκοντα των 
δημογερόντων ήταν, να διασκέπτονται σχετικά με τις ειδικές ανάγκες της 
κοινότητας, περί καθαριότητας, εκλέγουν αγροφύλακες και φύλακες, φροντίζουν 
για την διευκόλυνση της γεωργίας και του εμπορίου του χωριού, αποδέχονται 
κληροδοτήματα και τα μεταχειρίζονται. σύμφωνα με τους όρους, εφορεύουν για τα 
δημόσια έργα και σχολεία των χωριών Εκτελούν προκαταρκτικές έρευνες για την 
παράδοση των εγκληματιών. Σε περίπτωση κατάχρησης εξουσίας από τους 
μουχτάρηδες, το γνωστοποιούν στους μουδήρους του δήμου. 

Στη Δημογεροντία των χωριών συγκαταλέγονταν και ο Μουχτάρης4 μαζί με 
τον βοηθό του. Κάθε δυο χρόνια και ύστερα από μυστική ψηφοφορία εκλέγανε 

                                                
1 Το Αρχείον του Πόντου, Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485.  
2 Η εκλογή τους μπορούσε να επαναλαμβάνεται επ' αόριστον. Σε περιπτώσεις παράλειψης η 
όταν το αιτούνταν οι δημογέροντες , παύονταν από τα καθήκοντα τους.  
3 Οι κοινοτικοί άρχοντες και οι ανώτεροι κληρικοί αποτελούσαν τα στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης , κατά τους χρόνους της φραγκοκρατίας και αργότερα της τουρκοκρατίας .  
4 Στην κοινότητα της Τραπεζούντας ο θεσμός του Μουχτάρη ατόνησε τόσο ώστε να 
αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο.  
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Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο1.Στη συνέχεια ακολουθούσε η εκλογή πέντε 
Πρωτόγερων οι οποίοι και αποτελούσαν την Δημογεροντία του χωριού.   

Η μορφή των κοινοτικών αρχών των ελληνικών πόλεων, που βρίσκονταν υπό 
τουρκική κυριαρχία, δεν ήταν όμοια αλλά αντίθετα παρουσίαζε διαφορές και 
ιδιαιτερότητες  από τόπο σε τόπο. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δεν οφείλονται μόνο 
στην διαφορετική κατά τόπους εξέλιξη των κοινοτήτων, ανάλογα με τις 
αντικειμενικές συνθήκες του περιβάλλοντος αλλά και στα διαφορετικά στοιχεία 
που έφερνε μαζί της κάθε κοινότητα από το παρελθόν , όπως ήταν ο χρόνος 
κατάκτησης της από τους Οθωμανούς, αν υποτάχθηκαν χωρίς αντίσταση, οπότε 
είχαν ευνοϊκότερη μεταχείριση κ.τ.λ. Ας σημειωθεί εδώ ότι η οθωμανική 
κατάκτηση δεν έγινε ταυτόχρονα σε όλες τις Ελληνικές κοινότητες   αλλά 
σταδιακά, σε μια μακρόχρονη  περίοδο, από τον 15ο αι. μέχρι τις πρώτες δεκαετίες 
του 18ου αι. 

 
7.  Κοινότητες, περιφέρειες  και τοπικές εξουσίες. 

Οι κοινότητες είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν  και τις 3 τοπικές εξουσιες. 
Οι κοινοτικοί άρχοντες αποτελούσαν την νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική 
εξουσία του τόπου. Η περιφέρεια κάθε κοινότητας ήταν προσδιορισμένη και 
γνωστή. Οι άρχοντες ήταν και δικαστές λοιπόν και σε αυτούς προτιμούσαν να 
προσφύγουν οι Έλληνες για να λύσουν τις διαφορές τους παρά στα κανονικά 
τουρκικά δικαστήρια.  

Υπέρτερη της κοινότητας η Μητροπολιτική περιφέρεια πέρα από την εποπτεία 
που ασκούσε στις κοινότητες δια του Μητροπολίτη, ασκούσε συγχρόνως με τα 
συλλογικά της όργανα και καθήκοντα ειρηνοδίκη και πρωτοδίκη. 

 
Τα όργανα αυτά ήταν: 
Το μικτό εκκλησιαστικό  
Το απλό εκκλησιαστικό  
Ο Μητροπολίτης  
Ο Μητροπολίτης ήταν ο γενικός διευθυντής και επόπτης της κοινότητας, 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου όλων των σωματείων οπότε και ενέκρινε 
όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις αυτών. Ήταν υπεύθυνος για την έγκριση των 
εγκυκλίων αλλά και των προγραμμάτων διδασκαλίας των σχολείων καθώς και 
αποφάσεων σχετικές με έκτακτες δαπάνες και εκποιήσεις κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  μαζί με την εκκλησιαστική επιτροπή2. 

 Υπέρτερη της Μητροπολιτικής, η Πατριαρχική περιφέρεια, που με τα 
Σουλτανικά Βεράτια αναγνωρίστηκε ως το κέντρο από το οποίο κατευθύνονταν  οι 
γραμμές πορείας του Έθνους και προς το οποίο απευθύνονταν  όλες οι εκκλήσεις  
για δικαίωση των αδικουμένων. Η Πατριαρχική περιφέρεια  λειτουργούσε και με 

                                                
1 Γεωρ. Χατζοπούλου, Λαογραφικά Χωρίου Αντρεάντων, σελ.316-368 
2 Το Αρχείον του Πόντου,  Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485 
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την ιδιότητα του  Αρείου Πάγου1 σε  υποθέσεις που δικάζονταν στις Μητροπόλεις 
με τα συλλογικά της όργανα .  

 
Τα όργανα αυτά ήταν:  
Η διαρκής η Δωδεκαμελής Σύνοδος  
Το διαρκές Μικτό Εθνικό Συμβούλιο  
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης  

 
8.  Εκλογές και αρμοδιότητες  αντιπροσώπων. 

Οι κοινότητες συστάθηκαν μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας σύμφωνα με το 
δημοκρατικό χαρακτήρα του αρχαιοελληνικού κράτους  επιτρέποντας σε όλα τα 
μέλη τους τη συμμετοχή στα κοινά. Το δικαίωμα του εκλέγειν και κυρίως του 
εκλέγεσθαι αποδιδόταν θεσμικά σε όλους  ακόμη και σε αυτούς που δεν κατείχαν 
έγγεια ιδιοκτησία. Και αυτό σε περιόδους που καθολικό δικαίωμα ψήφου δεν 
υπήρχε σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Η δομή των κοινοτήτων είχε και θεοκρατικά 
στοιχεία πάντα βασισμένα στη δημοκρατία και στην ίση συμμετοχή.   

Όσον αφορά το σύστημα εκλογής αυτό είχε ως εξής : Ενεργό εκλογικό 
δικαίωμα είχαν οι άνδρες που συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους και 
κατοικούσαν στην περιοχή της κοινότητας το λιγότερο  δυο χρόνια πριν τις 
εκλογές 2και πλήρωναν τη σχολική τους συνδρομή. Υπήρχαν εκλογικοί κατάλογοι 
που καταρτίζονταν από τους εφημέριους των Ενοριών και αντίγραφο στέλνονταν 
υποχρεωτικά και φυλάγονταν στη Μητρόπολη .  

Το κοινοτικό σώμα εκλέγονταν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη μετά 
από πρόσκληση του Μητροπολίτη που διαβάζονταν σε όλες τις εκκλησιές, 
προσκαλώντας όλους τους εκλογείς κάθε ενορίας να συνέλθουν σε ορισμένο τόπο 
για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους της ενορίας τους.   

Η Επιτροπή Δημογεροντίας εκλέγονταν κάθε δυο χρόνια όταν το Κοινοτικό 
Σώμα με ψηφοδέλτια ψηφοφορία πρώτα εξέλεγε τα οκτώ τακτικά μέλη της 
Δημογεροντίας και στη συνέχεια τα τέσσερα αναπληρωματικά.(αρθ.27 Καν.) 

 Ο γραμματέας της Μητρόπολης ήταν και γραμματέας της Δημογεροντίας. 
Κάτι ανάλογο ίσχυε και για τον Κλητήρα της Μητρόπολης. Στις πόλεις και 
κωμοπόλεις όπου δεν εφαρμόζονταν ο θεσμός του Κοινοτικού Σώματος γινόταν η 
εκλογή της Δημογεροντίας.  

Κάθε χρόνο το Κοινοτικό Σώμα εξέλεγε ένα δωδεκαμελές Συμβούλιο 
Σχολείων και μέσα σε αυτό με ψηφοφορία εκλέγονταν ένας επόπτης, ένας ταμίας 
και ένας γραμματέας οι οποίοι και αποτελούσαν της εφορεία του Σχολείου  
υπεύθυνη για τη διοίκηση των σχολείων της κοινότητας , την εποπτεία του έργου 
του δασκάλου, την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων , την πληρωμή των μισθών 
των δασκάλων κλπ. (άρθρο 47 Κανονισμού). 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελούνταν από τον εφημέριο της ενορίας και 
δυο αιρετά μέλη .Η επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για τον διορισμό η την παύση 

                                                
1 Μητροπολίτη Χρύσανθου, ‘Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ.678. 
2 Άρθρο 8 Κανον. Εκκλησ. Κοινότητας Τραπεζούντας (Ποντ. Εστία 29/1979) 
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νεωκόρων, ψαλτών, κ.α καθώς και για την εκποίηση εκκλησιαστικών ακινήτων 
την εκμίσθωση τους αλλά και την αποδοχή δωρεών υπέρ της εκκλησίας ,κλπ. 

Πρόεδρο της Επιτροπής  αποτελούσε ο Εφημέριος του ναού1 . 
Την τριμελή  Επιτροπή Κληροδοτημάτων εκλέγανε σε κοινή συνεδρίαση η 

Δημογεροντία μαζί με το Συμβούλιο Σχολείων.  
Σκοπός της Επιτροπής αυτής ήταν η διαχείριση των κληροδοτημάτων προς 

όφελος της Κοινότητας .  
«Οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων των κοινοτήτων του Πόντου ήταν 

καθορισμένες από τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών, τις Μητροπολιτικές 
εγκυκλίους και τα προγονικά έθιμα. Αφετηρία εκδήλωσης ενέργειας κοινοτικής 
δράσης ήταν η ενοριακή συνέλευση και πάντα ο Μητροπολίτης ως επί τιμή 
πρόεδρος του κοινοτικού σώματος και άλλων συλλογικών οργάνων της 
κοινότητας.  

Η Ενοριακή Συνέλευση , συγκείμενη από τους έχοντες το ενεργό δικαίωμα του 
εκλογέα ενορίτες, λειτουργούσε συνέχεια. Όλες τις Κυριακές και αργίες τα 
προαύλια εκκλησιών μετατρέποντας σε Ηλιαίας, όπου επισκοπούνταν τα γεγονότα 
της εβδομάδας, εξετάζονταν τα προβλήματα των ενοριτών, λύνονταν οι 
μικροδιαφορές. Τελευταία συζητιόνταν τα προβλήματα της Κοινότητας, για την 
λύση των οποίων παίρνονταν αποφάσεις2».  

 
9.  Τόποι συνεδριάσεων.  

Αρχικά τα γραφεία των Κοινοτήτων του Πόντου στεγάζονταν στα σπίτια των 
Πρωτόγερων μια και οι υπόδουλοι Έλληνες  δεν είχαν το δικαίωμα να κατέχουν 
κοινοτικά καταστήματα. Σταδιακά τα εκκλησιαστικά κτήματα αυξήθηκαν με 
δωρεές και κληροδοτήματα των χριστιανών. Τον  συνήθη τόπο συνεδριάσεων 
αποτελούσε πάντα ο προαύλιος χώρος της Εκκλησίας όπου τα παλαιότερα χρόνια 
οι Πόντιοι συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν τις διαφορές τους. Στο τόπο αυτό 
παρουσία όλου του εκκλησιάσματος οι Ενοριακές Συνελεύσεις συζητούσαν και 
αποφάσιζαν θέματα που αφορούσαν την Κοινότητα. Μετά την συνθήκη Χάτι 
Χουμαγιούν το 1857 , χώρους συνεδριάσεων αποτελούν πια τα Σχολεία τα οποία 
και τέθηκαν πια φανερά στη διάθεση των Κοινοτήτων3 .  

 
10. Οικονομική διοίκηση. 

Τα χρήματα συλλέγονταν αναγκαστικά από  εκκλησιαστικά όργανα τα οποία 
ήταν υπεύθυνα για την συγκέντρωση των εσόδων .Σταδιακά όμως  από τον 18ο αι. 
η διαχείριση των χρημάτων παύει να αποτελεί ευθύνη των εκκλησιαστικών 
οργάνων. Από το 1759 λειτουργούσε στο Πατριαρχείο Επιτροπή του Κοινού 
(Ταμείου) με πλειοψηφία λαϊκών  η οποία συγκέντρωνε  τα χρήματα των 
κοινοτήτων και υπέβαλλε σχετικές εκθέσεις .  

                                                
1 Άρθρο 74 Κανον. Κοιν. Τραπεζούντας (Ποντιακή Εστία τευχ.29/1979) 
2 Το Αρχείον του Πόντου , Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
3 Στις μεγάλες κοινότητες , όπως της Τραπεζούντας , τα συλλογικά όργανα συνεδρίαζαν σε 
ειδικά οικήματα που τα χρησιμοποιούσαν ως κοινοτικά καταστήματα.  
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Ανάλογες επιτροπές λειτουργούσαν σε όλες τις βαθμίδες της Εκκλησιαστικής 
διοίκησης (μητροπόλεις, επισκοπές, ενορίες). Η συγκέντρωση των χρημάτων 
καθώς και  η επιβολή φόρων, ήταν υπηρεσία κοινοτική που όμως εκτελούσαν τα 
εκκλησιαστικά όργανα (ιερείς, επίσκοποι, μητροπολίτες)  1. 

Τα έσοδα των κοινοτήτων του Πόντου προέρχονταν κατά κύριο λόγω από : α) 
εκμετάλλευση περιουσίας , β) φόρους , γ) εισφορές , δ) εράνους , ε) δωρεές και στ) 
κληροδοτήματα.  

Οι Χριστιανικές κοινότητες δεν μπορούσαν να  επιβάλουν τέλη για τη χρήση 
των κοινόχρηστων χώρων  διότι δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. Οι χώροι αυτοί ανήκαν 
στην εξουσία. Τα Νεκροταφεία  χρησιμοποιούνταν ελεύθερα, χωρίς καμιά επιβά-
ρυνση με τη μορφή του τέλους η δικαιώματος. Τα κοινοτικά κτήματα προέρχονταν 
κατά κύριο λόγω  από αφιερώματα και κληροδοτήματα .2  

Τα έργα κοινής ωφελείας τα πραγματοποιούσαν είτε με δανεισμό είτε πολλές 
φορές και με δωρεές . 

 
11. Σύστημα φορολογίας.  

Οι Οθωμανοί σουλτάνοι χρησιμοποίησαν το θεσμό ως ένα θαυμάσιο όργανο, 
τόσο για την είσπραξη των φόρων, όσο και για τη δίχως κόπο διοίκηση των 
εκατομμυρίων χριστιανών υπηκόων  της αυτοκρατορίας τους.  

Ο ποντιακός Ελληνισμός όφειλε να πετύχει την μέγιστη παραγωγή, για να 
καλύψει τις υποχρεώσεις του προς την εξουσία  μέσω της κοινότητας, τις  οφειλές 
του προς την κοινότητα  αλλά ταυτόχρονα και τις βιοτικές του ανάγκες. Τον 
υποχρέωνε το καθεστώς  να δουλεύει ταυτόχρονα δυο κυρίους: την Εξουσία αλλά 
και την Κοινότητα . 

Οι  υποχρεώσεις των μελών κάθε κοινότητας προς την εξουσία ορίζονταν  από 
τις Δημογεροντίες και κατανέμονταν μεταξύ των κατοίκων ανάλογα με την 
περιουσία της κάθε οικογένειας. Οι κατάλογοι των οφειλετών παραδίδονταν στους 
δημοσίους εισπράκτορες για είσπραξη. 

 
Υποχρεώσεις 3 προς την εξουσία ήταν : 

 
1.  Ο κεφαλικός φόρος (χαράτσι) που επί Σουλεϊμάν Α’ πόρισε στο τουρκικό 

κράτος 18.000.000 γρόσια που αργότερα καταργήθηκε με το τουρκικό 
σύνταγμα του 1908. Η συνεισφορά όλης της κοινότητας για την πληρωμή των 
μισθών του Πασά, του Καδή, του Διερμηνέα και των ανδρών του . 

2.  Η πληρωμή αποζημίωσης ζημιών που τάχα υφίστατο η Εξουσία από φόνους, 
κλοπές ζώων, κ.α. που συνέβαιναν στην κοινότητα. 

                                                
1Β. Μπακούρος. Περιοδικό Τρίτο Μάτι, Τεύχος Νο. 131, σελ.68-71  
2 Το Αρχείον του Πόντου,  Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
 
3 Το Αρχείον του Πόντου,  Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
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3.  Η  πληρωμή των αμοιβών των αγγελιοφόρων Οθωμανών, η παροχή καταλύμμα-
τος, τροφής και άλλων αναγκαίων στους Οθωμανούς διαβάτες και ανθρώπους 
της εξουσίας και η παροχή αγγαρειών με προσωπική εργασία.  

4.  Η προσφορά δώρων στους δυνατούς Οθωμανούς για να υπερασπίζονται την 
κοινότητα και στους εκπροσώπους της εξουσίας για να μην επιβαρύνουν άδικα 
την κοινότητα.  

5.  Η παροχή αγγαρειών αλλά και η δωροδοκία προσώπων που επιβουλεύονταν την 
κοινότητα .  

 
12.  Υποχρεώσεις προς την κοινότητα.  

Μετά την ενθρόνιση του Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου από τον Μωάμεθ 
και ανακηρύσσοντας τον Κεφαλή του Ελληνικού Έθνους, ο πατριάρχης  όρισε ο 
κάθε Χριστιανός να πληρώνει το ένα τρίτο της περιουσίας του στην Εκκλησία. Το 
αυξημένο αυτό ποσοστό μαζί με τις απαιτήσεις της εξουσίας αποτελούσε ένα 
δυσβάσταχτο βάρος για τους χριστιανούς υπηκόους. Η ανάγκη για μια δικαιότερη 
κατανομή αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα για την κοινότητα. Η προσπάθεια της 
κοινότητας για  μετριασμό των οικονομικών επιβαρύνσεων  έγινε πράγματι με 
μέτρα που πάρθηκαν και από τις δυο πλευρές: Εξουσίας και Εκκλησίας.   

Από την πλευρά της εξουσίας δημιουργήθηκε ο θεσμός  των Αχτναμέδων ο 
οποίος  ανακούφιζε τις κοινότητες εκείνες του Ελληνισμού που εκδήλωναν 
συντονισμένες δραστηριότητες, παραχωρώντας ειδικά κατά περίπτωση προνόμια .  

Από την πλευρά της Εκκλησίας και στα πλαίσια των καλά οργανωμένων 
κοινοτήτων, αντικατέστησε το ποσοστό με  επιβαρύνσεις που  διακρίνονταν  σε 
φόρους δικαιώματα και εισφορές .1 

Οι φόροι αποτελούνταν από: τον φόρο παραγόμενων αγροτικών προϊόντων 
(δέκατη), λαχανικών, κτηνοτροφικών προϊόντων, κατεχόμενων αγρών και 
ακινήτων και  κληρονομιών. Τα δικαιώματα αποτελούνταν από: δικαίωμα φύλαξης 
ζώων, εισαγωγής και εγγραφής μαθητών καθώς και χορήγησης ελέγχων μαθητών, 
εκδόσεων αδειών βαπτίσεων, γάμων,  κηδειών. Επίσης δικαίωμα αγροφυλάκων, 
ιερέων, δασκάλων και καθηγητών, νεωκόρων. 

Οι Εισφορές αποτελούνταν από: την εισφορά για την κατασκευή και 
συντήρηση έργων, κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας ιερέων, δασκάλων κλπ, υπέρ της 
Μητρόπολης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.  

 
 13. Βεβαίωση και είσπραξη φόρων.  

Ήταν ευθύνη της Δημογεροντίας να καταρτίζει τους  χρηματικούς καταλόγους 
σύμφωνα με τους οποίους κατανέμονταν οι φόροι . Η διανομή των φόρων γίνονταν 
κατόπιν συνέλευσης  κατά την οποία κάθε οικογένεια καλούνταν να πληρώσει 
φόρους  με βάσει  την ατομική περιουσία . Κατά την διάρκεια των συνελεύσεων  

                                                
1 Το Αρχείον του Πόντου,  Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485.  
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δημιουργούνταν φιλονικίες διότι ο καθένας προσπαθούσε να μειώσει το δικό του 
φόρο1.  

Λόγω των ερίδων αυτών το  σύστημα φορολογίας άλλαξε σε μια προσπάθεια 
να γίνει περισσότερο δίκαιο και αξιοκρατικό. Η  διανομή των φόρων δεν γινόταν 
πια σύμφωνα με τον αριθμό των οικογενειών αλλά  σύμφωνα με την περιουσία και 
την  παραγωγική ικανότητα του καθένα . Αυτοί που δεν κατείχαν  περιουσία δεν 
πλήρωναν κανένα φόρο . Όσοι ζούσαν από την εργασία τους πλήρωναν σχετικά 
χαμηλούς φόρους . Το μεγάλο βάρος των φόρων σήκωναν οι εύποροι2.  

 
14. Είσπραξη.  

Οι φόροι συγκεντρώνονταν και εισπράττονταν  μέσω των δημοσίων 
Εισπρακτόρων και Κλητήρων .Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής η 
Κοινότητα μέσω ενός αντιπροσώπου της υποδείκνυε τους οφειλέτες3.  

Τα έσοδα των Σχολείων εισέπραττε ο Ταμίας της Εφορείας ο οποίος ήταν 
επίσης υπεύθυνος για την είσπραξη των  χορηγιών των Εκκλησιών προς τα 
Σχολεία. Σε περίπτωση που αντιμετώπιζε  δυσκολίες στην είσπραξη των εσόδων, 
απευθυνόταν στη Μητρόπολη4 .  

Τα έσοδα των Εκκλησιών από οπού και αν προέρχονταν, εισέπρατταν οι 
Ταμίες των Εκκλησιαστικών επιτροπών.  

Οι δημόσιοι Εισπράκτορες ασκούσανε υπερβολικά μεγάλες πιέσεις προς  τους 
οφειλέτες χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο. Είναι φυσικό ότι οι οικονομικά αδύνατοι 
να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καταβολής εισφορών. Σε περιπτώσεις 
τέτοιες, ο Μητροπολίτης παρενέβαινε προστατεύοντας τους αδύνατους και 
παρέχοντας τους δωρεάν το «Πατροκίνιον» .Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο 
Πατριάρχης  ήταν μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της Επαρχίας και υπό την 
προεδρία του Έπαρχου, εκδίκαζε τις φορολογικές διαφορές και αμφισβητήσεις επί 
οφειλών προς την εξουσία και με αυτήν του την ιδιότητα είχε το δικαίωμα να 
παρεμβαίνει όταν χρειαζόταν . 

Όπως προαναφέραμε και ο Μουχτάρης ως διοικητικό όργανο είχε το δικαίωμα 
να επεμβαίνει στο διοικητή της Επαρχίας με σκοπό την καθυστέρηση  πληρωμής 
σε μια περίοδο μέχρι και ένα έτος, κάποιου πιεζόμενου και οικονομικά αδύνατου 
χριστιανού5.  
 
15. Υπηρεσιακά καθήκοντα. 

Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο που να ορίζει τα  υπηρεσιακά καθήκοντα των  
Κοινοτικών οργάνων στον Πόντο. Αντίθετα σε κάθε Κοινότητα τα αντίστοιχα 
όργανα ψήφιζαν συγκεκριμένους  Κανονισμούς  σύμφωνα με τους οποίους οργα-
νώνονταν οι εσωτερικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα υπογράφονταν συμβάσεις 

                                                
1 Μητροπολίτη Χρύσανθου , Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ.680.  
2 Π. Τριανταφυλλίδη , ‘Οι Φυγάδες’, σελ. 110-112.  
3 Μητροπολίτη Χρύσανθου , Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ.680.  
4 Άρθρο 64 Κανονισμοί Κοινότητας Τραπεζούντας (Ποντιακή Εστία τεύχος 2 /1979).  
5 Σ. Καραταγλίδη Ειρηνικά και πολεμικά χρόνια στον Πόντο, σελ. 52.  
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εργασίας μεταξύ του Προέδρου της Δημογεροντίας και του προσλαμβανομένου 
υπαλλήλου. Οι συμβάσεις αυτές καθόριζαν  την διάρκεια της πρόσληψης, τις 
αποδοχές και άλλες λεπτομέρειες που αφορούσαν την θέση εργασίας .    

Βασικός υπηρεσιακός παράγοντας της κοινότητας ήταν ο Γραμματέας η 
Λογιστής1, που ήταν επιφορτισμένος με την εκτέλεση όλης της  γραφικής δουλειάς 
της κοινότητας.  

Ο Συμβολαιογράφος ήταν μουσουλμάνος και  εκτελούσε τα καθήκοντα του 
βάσει των διατάξεων του Οθωμανικού Αστικού Κώδικα2.  

Ο Κήρυκας3ανήγγειλε τα γεγονότα, ενημέρωνε τους κατοίκους της Κοινό-
τητας και αναλάμβανε την κλήτευση ατόμων.  

Οι αγροφύλακες ήταν υπεύθυνοι για την καταγραφή ζημιών και πρόληψη τους  
σε αγροτικές περιοχές της Κοινότητας και γενικά ήταν επιφορτισμένοι με την 
προστασία  της γεωργικής, δενδροκομικής και μελισσοτροφικής παραγωγής.  

Οι Νυκτοφύλακες περιφέρονταν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας μέσα και 
γύρω στο χωριό  αναφέροντας στο Μουχτάρη κάθε ύποπτη κίνηση.  

Οι Ιερείς και οι Νεωκόροι ασχολούνταν με τα λειτουργικά τους καθήκοντα και  
τιμούνταν από όλους. 

Ο Δάσκαλος και γενικά ο εκπαιδευτικός έπρεπε μορφώνει τα παιδιά  
εφαρμόζοντας μεθόδους που θα έπρεπε πρώτα να γίνουν αποδεκτές είτε από την 
Επιτροπή Σχολείων είτε από τους Διευθυντές σε περιπτώσεις μεγάλων και 
πολυθέσιων σχολείων.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε μικρές κοινότητες όπως στα χωριά, ο Δάσκα-
λος, ο Ιερέας και ο Πρωτόγερος αποτελούσαν τα σημαντικότερα αντιπροσω-
πευτικά όργανα της Κοινότητας.  

 
16. Νομικά πρόσωπα κοινοτικού και ιδιωτικού δικαίου. 

 Οι Κοινότητες του Πόντου ακόμη και πριν από την συνθήκη Χάτι Χουμα-
γιούν (1856)  εκδηλώνουν έντονη  πολιτιστική δραστηριότητα εκφράζοντας την με 
την μορφή διαφορών Νομικών Προσώπων 4όπως  Ιδρυμάτων, Συλλόγων, Αδελ-
φοτήτων και  Σωματείων.  

Με την υπογραφή της συνθήκης δημιουργήθηκε και νομικά κατοχυρώθηκε ένα  
προστατευτικό πλαίσιο για όλες τις χριστιανικές και εξασφάλισε δικαιώματα στους 
υπηκόους  των χριστιανικών κοινοτήτων δίνοντας έτσι μια ακόμη πιο σημαντική 
ώθηση στην ανάπτυξη των γραμμάτων, της οικονομίας και του πολιτισμού κλπ.  Οι 
Έλληνες πλέον γνωρίζουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική άνοδο και γίνεται 
δυνατή η άνθηση του Ελληνισμού στη περιοχή του Πόντου. Σημαντικά πολιτισ-
μικά κέντρα αποτελούν  η Τραπεζούντα, η Κερασούντα, τα Κοτύωρα, τα Σούρμενα 
και η Σαμψούντα. 

                                                
1 Κιατίπης  η γιαζουτζής .  
2 Το Αρχείον του Πόντου, Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
3 Τελάλης . Ανάλογα με τις ειδήσεις του προσάρμοζε την φωνή του και την έκφραση του .   
4 Το Αρχείον του Πόντου, Θ. Χατζηθεοδωρίδη, 38ος τόμος , σελ.440-485. 
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Τα Νομικά Πρόσωπα υπάγονται σε δυο κατηγορίες . Στα Νομικά Πρόσωπα  
Κοινοτικού Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα  Ιδιωτικού Δικαίου.  

Στην πρώτη κατηγορία  υπάγονταν τα Νοσοκομεία, οι Φιλόπτωχες Αδελφό-
τητες , οι Μουσικοί Σύλλογοι και οι Ερανικές Επιτροπές .  

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σκοπό είχαν την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής ενώ σε συνεχή συνεργασία με τη Κοινότητα και τα διοικητικά της 
όργανα επικεντρώνονταν στην δημιουργία αισθήματος εθνικής συνείδησης στους 
υποταγμένους Έλληνες  .Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται Εμπορικές Λέσχες , 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι , Εταιρείες.  

 
17. Η κοινότητα της Τραπεζούντας.  

Ο 19ος αιώνας και  ιδιαίτερα μετά την έκδοση του Χάτι Χουμαγιούν (1856) 
υπήρξε περίοδος ακμής για την Τραπεζούντα, την πιο σημαντική Κοινότητα του 
Πόντου, που  πρωτοστατεί  σε όλους τους τομείς και είναι η μεγαλύτερη σε 
πληθυσμό. Σε αυτήν τα  Νομικά Πρόσωπα κάλυπταν όλο το φάσμα κοινωνικής 
μέριμνας .Οι κάτοικοι της  ανέκαθεν αποτελούσαν το κυριότερο στοιχείο της 
πνευματικής ανάπτυξης και της διάκρισης της σε όλους τους τομείς του πολιτισμού 
. Η γεωγραφική της θέση ήταν τέτοια ώστε να είναι το σπουδαιότερο εμπορικό και 
διαμετακομιστικό κέντρο από τις αρχές της ίδρυσης της αλλά και γιατί υπήρχε 
πρωτεύουσα του ποντιακού κράτους της αυτοκρατορίας των Κομνηνών που 
κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1461 και του Ελληνισμού του Πόντου μέχρι 
το 1922 1.  

 
Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. 

                                                
1 Αρχείο του Πόντου .  Χ.Γ. Ανδρεάδη Η Ποντιακή Κοινότητα της Τραπεζούντας το 1907, 
τόμος 40ος .  
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Η κοινότητα δεν στερούνταν ιδρυμάτων και σωματείων .Την περίοδο αυτή 

ιδρύονται αθλητικοί, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί σύλλογοι και θεατρικές ομάδες, 
ενώ κυκλοφορούν δεκάδες έντυπα και εφημερίδες.  

Το 1902 το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας εγκαινιάζεται για να παρέχει 
υψηλού επιπέδου μόρφωση και παιδεία στα ελληνόπουλα του Πόντου1. Σημαντική 
δράση είχε ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Ξενοφών» (1871). Έστελνε 
διδασκάλους στα διάφορα χωριά, ενίσχυε οικονομικά τα πτωχότερα σχολεία κ.α. 

Η Φιλόπτωχη Αδελφότητα της ίδιας Κοινότητας που ιδρύθηκε στα 1830 
περιέθαλπε δωρεάν κάθε πάσχον άτομο ενώ η Αδελφότητα των Κυριών με τον 
τίτλο ‘Η Μέριμνα’,  συντηρούσε μόνη  της Σχολή κοπτικής –ραπτικής όπου  
περιθαλπόμενα ορφανά και απροστάτευτα κοριτσάκια μάθαιναν τη μοδιστρική. 

Oι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου προσέφεραν, γενναιόδωρα, 
σεβαστά ποσά από τα κέρδη τους υπέρ της κοινότητας και της επαρχίας 
Τραπεζούντας και κυρίως υπέρ των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κοινότητα της Τραπεζούντας συστήθηκε το 
1826 και λειτούργησε μέχρι το 1844 ένα ξεχωριστό  Νομικό Πρόσωπο2 
αποτελούμενο από  : 

1.  Τον Πρωτόγερο  
2.  Τρεις Γραμματικούς και  
3.  Πέντε Κασσαίους  
Σκοπός του οργάνου αυτού ήταν η οικονομική ενίσχυση και η  εξόφληση  των 

φόρων  των φτωχών και απόρων καθώς και η στήριξη τους με κάθε τρόπο. Έτσι 
στους νάρθηκες όλων των εκκλησιών τοποθετήθηκαν κουτιά όπου  έριχναν οι 
Χριστιανοί την οικονομική τους βοήθεια. Οι Κασσαίοι φρόντιζαν να καλύπτουν 
την διαφορά όταν το ποσό που συγκεντρώνονταν μέσα στα κουτιά δεν ήταν το 
αναμενόμενο και δεν καλύπτονταν οι ανάγκες . Όταν η διαφορά ήταν μεγάλη τότε 
συνέδραμαν οι  ευπορότεροι . 

 
19. Επίλογος. Οι διωγμοί του Ελληνισμού. 

      Από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως και την Μικρασιατική 
καταστροφή οι εκκλησιαστικές κοινότητες του Πόντου τα πρώτα χρόνια της 
σκλαβιάς αλλά και το ισχυρό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο τα νεότερα,  
αποτέλεσαν τον σκελετό επάνω στον οποίο δομήθηκε το σύστημα  τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Με την Εκκλησιά ως το μόνο αναγνωρισμένο όργανο να τους 
αντιπροσωπεύει, οι κοινότητες των Ελλήνων του Πόντου μεταλλάσσονται μετά 
την συνθήκη του Χάτι Χουμαγιούν σε ισχυρά διοικητικά κέντρα με Νομικά 
Πρόσωπα . 

                                                
1 Χωραφαΐδη Αβραάμ , Αφιέρωμα στην Τραπεζούντα , www.elverias.gr/content (download 
20/10/09).   
2 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος , ‘Η Εκκλησία της Τραπεζούντας’1933, σελ. 682 
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Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος 
υποδέχεται τον Μεγάλο δούκα της Ρωσίας 

Νικόλαο Νικολάιεβιτς, κατά την είσοδο των 
ρωσικών στρατευμάτων στην Τραπεζούντα το 

Απρίλιο του 1916. 

 Η οικονομική ανάπτυξη των Ελληνικών  Κοινοτήτων το 1900  ήταν τέτοια 
που ελέγχουν όλο το εμπόριο της Ανατολής μαζί με τους Αρμένιους .Η κατάσταση 
αυτή αποτελεί σοβαρό εμπόδιο της γερμανικής πολιτικής στην Ανατολή. Οι 
Γερμανοί παρακίνησαν  τους Τούρκους να στραφούν εναντίον των δυο 
μειονοτήτων με κάθε μέσο1.  

Οι Τούρκοι πέρασαν στην επίθεση. Τα δεινά του Ελληνισμού άρχισαν 
ουσιαστικά στις 19 Ιουλίου του 1908, όταν ανέλαβαν την εξουσία οι  Νεότουρκοι. 
Από το 1910 η αυξανόμενη εχθρότητα κατά των χριστιανών, εκδηλώνεται αρχικά 
με τη μορφή οικονομικού μποϊκοτάζ κατά των ελληνικών προϊόντων και πλοίων.  

Ο Βαλκανικός πόλεμος του 1912 
και οι  διωγμοί του 1913  στην 
Ανατολική Θράκη, επεκτάθηκαν από 
την άνοιξη του 1914 και στα 
μικρασιατικά παράλια, λόγω και της 
τουρκικής  ήττας στους Βαλκανικούς 
πολέμους2.   

 Περισσότερα από τρία εκατομ-
μύρια Αρμένιοι, Έλληνες Ασσύριοι 
και άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν 
κατά τον  πιο άγριο τρόπο. Τα 
Ελληνικά θύματα των διωγμών αυτών 
υπολογίζονται σε 750.000. Παρόμοια 
τύχη είχαν και οι ελληνικοί πληθυ-
σμοί του Πόντου.  

Οι μισοί Έλληνες εξορίστηκαν, 
ενώ αρκετοί κατέφευγαν στη Ρωσία.. 
Μοναδική  εξαίρεση αποτελεί  η περι-
οχή της Τραπεζούντας όπου ο Μητρο-
πολίτης Χρύσανθος  κατόρθωσε την 
αναστολή πολλών από τα σκληρά 
μέτρα που είχαν θεσπίσει οι Τούρκοι.  

Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 
καταγράφεται σημαντική μείωσή στον 

                                                
1 Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς,  www.kromnaioi.gr  (download 1/10/2009) 
2 Με την είσοδο της Τουρκίας στον  Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (29-10-1914), και με το 
πρόσχημα των έκτακτων πολεμικών μέτρων, οι Νεότουρκοι προχώρησαν σε οργανωμένες 
σφαγές των χριστιανών . Το σχέδιο που κατέστρωσαν για τη στράτευση των Χριστιανών 
ήταν σατανικό. Οι Νεότουρκοι υποχρέωναν τους χριστιανούς να στρατευθούν ή να 
καταβάλουν 45 λίρες, ώστε να απαλλαχθούν. Όσοι όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να 
πληρώσουν έπρεπε να καταταγούν στα τάγματα  εργασίας (αμελέ ταμπουρού). Τα τάγματα 
αυτά  ουσιαστικά ήταν τάγματα θανάτου, γιατί αναγκάζονταν να εργάζονται νηστικοί και 
κάτω από  δυσμενείς συνθήκες . Ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο.  Ο αριθμός τους 
υπολογίζεται σε 250.000 Έλληνες 
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πληθυσμό του Πόντου  λόγω της κατάπίεσης και κατά συνέπεια της 
μετανάστευσης μεγάλου αριθμού κατοίκων προς τον Καύκασο και τη νότια Ρωσία, 
τις παραδουνάβιες περιοχές και τη δυτική Μικρά Ασία.  

Το 1916 οι Ρώσοι κατάλαβαν τμήματα του Πόντου, ανάμεσα στα οποία και η 
Τραπεζούντα. Με την παρούσα κατάσταση πολλοί κρυπτοχριστιανοί Έλληνες 
φανέρωσαν την ελληνορθόδοξη πίστη τους. Όμως  το 1918 οι Ρώσοι1 
εγκατέλειψαν τον  Πόντο με αποτέλεσμα  πολλοί χριστιανοί και ιδιαίτερα 
κρυπτοχριστιανοί, μετανάστευσαν στη Ρωσία για  να αποφύγουν τις αναμενόμενες 
τουρκικές διώξεις. 

Το 1919 αρχίζει ένας νέος πιο άγριος διωγμός κατά των Ελλήνων  με επι-
κεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ αν και στάλθηκε ως επιθεωρητής της 
«Παραινετικής Επιτροπής» της αυτοκρατορίας, συγκροτεί μυστική οργάνωση την 
Mutafai Milliye2 και εξαπολύει το μίσος εναντίον των Ελλήνων.  

Αυτό που δεν κατόρθωσε το τυραννικό σουλτανικό καθεστώς, το κατόρθωσε ο 
Κεμάλ σε λίγα χρόνια  με τους Τσέτες .  

Η μοναδική αντίσταση στο μένος των Κεμάλ -Οσμάν αποτέλεσε το αντάρτικο 
του Πόντου3. Στην ακμή του αριθμεί περισσότερους από  18.000 ένοπλους.  Το 
ποντιακό αντάρτικο στην ακμή του ήταν μοιρασμένο σε 300 ομάδες με 
ξεχωριστούς καπετάνιους. Οι τουρκικές πηγές μιλούν για 25.000 αντάρτες που 
έγιναν “ο φόβος και ο τρόμος των τουρκικών χωριών”.   

Τα τμήματα του Πόντου που δεν βρέθηκαν κάτω από Ρωσική κατοχή 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες διώξεις. Στη περιοχή της Σαμψούντας και της 
Σεβάστειας οι επιθέσεις της Τουρκικής αστυνομίας και του στρατού είχε τραγικά 
αποτελέσματα.  

Το τμήμα του πληθυσμού που επλήγη ιδιαίτερα, το αποτελούσαν κατά κύριο 
λόγω γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, καθόσον οι ικανοί προς στράτευση άνδρες 
είχαν συγκεντρωθεί σε τάγματα εργασίας. Οι Τούρκοι που είχαν πλουτίσει από την 
γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, ήλπιζαν σε μία παρόμοια  εξέλιξη και με τους 
Έλληνες4 για να λεηλατήσουν και αυτούς. Πολλά χωριά, εκκλησίες και σχολεία 
έγιναν στάχτη. Εκκλησίες βεβηλώθηκαν, γυναίκες βιάσθηκαν και πολλοί 
δολοφονήθηκαν. 

Περισσότεροι από 350.000 Πόντιοι βρήκαν τραγικό θάνατο από τους Νεό-
τουρκους και τους Κεμαλικούς5.  

Τον επίλογο γράφει ο βίαιος ξεριζωμός των επιζώντων .   
 
 

                                                
1 Σοβιετικοί πια λόγω της Οκτωβριανής επανάστασης του 1917 
2 Μέλος της οργάνωσης , ο Τοπάλ Οσμάν ο μεγαλύτερος δήμιος των Ελλήνων του Πόντου.  
3 http://kars1918.wordpress.com/2009/01/11/11-1-2009 του Βλάση Αγτζίδη. 
4 Ο Οσμάν αγάς έστελνε κάθε τόσο στην Άγκυρα στον Κεμάλ  ολόκληρα φορτία νομίσματα 
και χρυσαφικά που άρπαζε από τους πλούσιους Πόντιους των πόλεων και των χωριών.  
5 Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς,  www.kromnaioi.gr  (download 1/10/2009) 
 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

96

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

1)   Β.Μπακούρος. Περιοδικό ‘Τρίτο Μάτι, Τεύχος Νο. 131, σελ.68-71 
2)   Ερευνητική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνδρας, Σερντιβάν. 

www.alex.eled.duth.gr   (download 1/10/2009). 
3)  Αρχείο του Πόντου .Θ.Χατζηθεοδωρίδη, ‘Το σύστημα αυτοδιοίκησης στον 

Πόντο’,  38ος τόμος , σελ.440-485.  
4)   Γεωρ.Χατζοπούλου, ‘Λαογραφικά Χωρίου Αντρεάντων’ , σελ.316-368. 
5)   Μητροπολίτη Χρύσανθου, ‘Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ.678. 
6)   Π. Τριανταφυλλίδη , ‘Οι Φυγάδες’, σελ. 110-112. 
7)   Αρχείο του Πόντου . Χ.Γ. Άνδρεαδη ‘Η Ποντιακή Κοινότητα της 

Τραπεζούντας το 1907’ τόμος 40ος.  
8)   Χωραφαΐδη Αβραάμ , ‘Αφιέρωμα στην Τραπεζούντα’ , www.elverias.gr/content 

(download 20/10/09). 
9)   Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος , ‘Η Εκκλησία της Τραπεζούντας’1933, σελ. 682.  
10) Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς,  www.kromnaioi.gr (download 

1/10/2009). 
11) Βλάση Αγτζίδη  ‘Η Γενοκτονία .στο Μικρασιατικό Πόντο’ 

http://kars1918.wordpress.com /2009/01/11/11-1-2009  (download 1/10/2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

97

 

                              
 Σαββίδου Λένα                 Λέρας Αχιλλέας              Σαμαράς Ευάγγελος 
 

Αδελφότητα Κυριών Τραπεζούντας:« Η Μέριμνα»  
(1904-1922) 

 
                      (Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών) 

 
Α. Ιστοριογραφική προσέγγιση και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. 

 
1. Mια σύντομη συνολική εικόνα. 

Mια συνολική εικόνα για την κοινωνική οργάνωση του υπόδουλου Ελληνισμού 
του Πόντου την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μας παρέχεται   από τον «Κανονισμού 
της εν Τραπεζούντι Ελληνικής Κοινότητος» όπως αυτός τροποποιήθηκε στις 20 
Ιανουαρίου   1880. 

Όπως βλέπουμε από τον εν λόγω κανονισμό, τα κύρια χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής οργάνωσης των Ελλήνων του Πόντου κατά την προαναφερθείσα 
περίοδο, είναι τα εξής: 1. η τρόπον τινά ανεξάρτητη λειτουργία της κοινότητας, 2. η 
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αδιαμφισβήτητη ισχυρή θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 3. η δημοκρατική 
οργάνωση της κοινότητας και 4. ότι στον Πόντο ομιλούνται και γράφονται δύο 
γλωσσικά σχήματα: η ελληνική αστική γλώσσα και η ποντιακή δημοτική διάλεκτος 
 
2. Tο Χάτι Χουμαγιούν (Ηatt-i Ηumayun) του 1856. 

Το Χάτι Χουμαγιούν (Ηatt-i Ηumayun), [1]  αποτελεί το δεύτερο μείζον 
μεταρρυθμιστικό διάταγμα. Εκδίδεται  στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ενάμιση μήνα 
πριν υπογραφεί στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης με την οποία τερματίζεται ο 
Κριμαϊκός πόλεμος και έπειτα από έντονη  πίεση  προς την Πύλη [2] της  Γαλλίας 
και της Μεγάλης Βρετανίας. Θεωρείται τολμηρότερο διάταγμα αυτού του 1839 [3] 
γιατί προσδιορίζει  με σαφή τρόπο τα νέα μέτρα που πρέπει να  ληφθούν.  

 

     
 
Ο σουλτάνος Αμπούλ Ματζίτ διακηρύσσει το Χάτι Χουμαγιούν ενώπιον, μεταξύ άλλων, και 

των εκπροσώπων των θρησκευτικών κοινοτήτων. 1856. 
Λιθογραφία. Σχέδιο Geniole, χάραξη Vogt. Αθήνα, συλλογή Λ. Εφραίμογλου. 

 
Tο Χάτι Χουμαγιούν δίνει μεγάλη έμφαση στην ισότητα όλων των υπηκόων της 

Αυτοκρατορίας τόσο σε ζητήματα φορολογίας τους, στη συμμετοχή τους άνευ 
διακρίσεων στο υπαλληλικό σώμα, σε όλα τα διοικητικά και δικαστικά όργανα, όσο 
και στην εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές και στην εκπλήρωση της στρατιωτικής 
θητείας.Μέσα από το διάταγμα επιβεβαιώνεται η νομιμότητα των μιλιέτ, των 
πολιτικο-θρησκευτικών οργανώσεων των μη Μουσουλμάνων.   

Ως προς τη φορολογία, το διάταγμα επαγγέλλεται την κατάργηση του iltizam και 
την αντικατάστασή του από ένα σύστημα άμεσης είσπραξης των φόρων. Tέλος, 
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ορίζεται η κωδικοποίηση του ποινικού και του εμπορικού δικαίου και η ίδρυση 
τραπεζών. Δίνεται η δυνατότητα στους αλλοδαπούς να κατέχουν ακίνητη περιουσία 
εντός της Aυτοκρατορίας και παρέχονται διευκολύνσεις στην εισαγωγή ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου. Ορίζεται επίσης και η ίδρυση μικτών δικαστηρίων για την εκδίκαση 
ποινικών και εμπορικών υποθέσεων ανάμεσα σε μουσουλμάνους και μη 
μουσουλμάνους. 

Έτσι το Χατί Χουμαγιούν μέσα από την παραχώρηση των ειδικών αυτών 
προνομίων, δημιουργεί το νομικό πλαίσιο που άρει σταδιακά το δυσοίωνο κλίμα 
μεταξύ των υπόδουλων Ελλήνων και στηρίζει την πληθυσμιακή, οικονομική, 
κοινωνικοπολιτική, θρησκευτική και πνευματική ανάπτυξη τους. Ο ελληνισμός του 
Πόντου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες αυτές και εισέρχεται σε μια περίοδο 
εντυπωσιακής οικονομικής ανάπτυξης, που συμβαδίζει με μια ανάλογου μεγέθους 
πολιτιστική και μορφωτική ανάπτυξη, που φτάνει μέχρι την έναρξη του Α 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

 
3. Η Τραπεζούντα. 

Τραπεζούντα, η καλλίστη των πόλεων, "εν τη εώα πασών αρίστη", "θεόσωστη 
και θεοσυντήρητη". 

 

               
 
Καστρότειχα της Τραπεζούντας. Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 

 
Αποικία της Σινώπης από τον 7ο αι. π.Χ, σταυροδρόμι εμπορικών χερσαίων και 

θαλάσσιων δρόμων, ορμητήριο των βυζαντινών στρατευμάτων, κέντρο διοικητικής 
περιφέρειας, πυρήνας αυτονομιστικών κινημάτων, πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας, 
[4] η πόλη της Τραπεζούντας, διαγράφει μια αδιάκοπη και επίπονη ιστορική πορεία, 
γεννά αγίους, μάρτυρες, θρυλικούς ήρωες, ένδοξους αυτοκράτορες, σοφούς λογίους. 
Η καίρια γεωγραφική της θέση - βρίσκεται στην αρχή του δρόμου του μεταξιού και 
είναι η μοναδική είσοδος από τα νοτιοανατολικά παράλια του Ευξείνου Πόντου στο 
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εσωτερικό της Ασίας προς τη Βαγδάτη και την Περσία –την αναδεικνύει σε 
σπουδαίο οικονομικό και εμπορικό κέντρο με συνακόλουθη οικιστική και 
πολιτιστική ανάπτυξη. Στα μέσα του 19 ου αιώνα, είναι το σπουδαιότερο πνευματικό 
και οικονομικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η πρωτεύουσα του 
βιλαετιού [5] Τραπεζούντος που έχει έκταση: 31.300 τ.χμ και αποτελείται από 
τέσσερα σαντζάκια: αυτό της Τραπεζούντας, του Τζανίκ (Αμισός), του Λαζιστάν και 
του Κιουμούς-χανέ. 

 

                 
 

Δαφνούντα. Το λιμάνι της Τραπεζούντας. 1901.  
Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 

 
Ο ελληνικός πληθυσμός της Τραπεζούντας αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του 

συνολικού πληθυσμού της και ασχολείται  κυρίως με το εμπόριο, τις τέχνες και τη 
ναυσιπλοΐα. Στην Τραπεζούντα οι Μεγάλες Δυνάμεις διατηρούν προξενεία και 
γραφεία όλες οι ατμοπλοϊκές εταιρείες. Τεράστιοι όγκοι προϊόντων μεταφέρονται με 
τα καραβάνια μέσω του αμαξιτού δρόμου Τραπεζούντας –Ερζερούμ- Περσίας από το 
λιμάνι της προς το εσωτερικό της Ασίας και αντίστροφα. Οι Τραπεζούντιοι έμποροι 
διαθέτουν εμπορικά υποκαταστήματα και πρακτορεία μεταφορών στη Ρωσία, την 
Περσία, την Κωνσταντινούπολη, τη Μασσαλία, την Αγγλία και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις της Ευρώπης. 

Η Τραπεζούντα μέχρι τον 1869 ελέγχει το 40% του εμπορίου της Περσίας και το 
διαμετακομιστικό εμπόριο αποφέρει περίπου 200.000.000 φράγκα κέρδος το χρόνο, 
ενώ όπως αναφέρει ο μητροπολίτης  Τραπεζούντος Χρύσανθος, οι τρεις μεγάλοι 
τραπεζικοί και εμπορικοί οίκοι Καπαγιαννίδη αδελφών Φωστηρόπουλου και 
Θεοφυλάκτου-Λεοντίδου δεσπόζουν της όλης οικονομικής ζωής της χώρας μέχρι 
Βατούμ και Θεοδοσιουπόλεως. 
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Ο τραπεζίτης Άλκης Καπαγιαννίδης με ανωτέρους υπαλλήλους της τράπεζας του.  
Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 

 
Από τις 5 τράπεζες της πόλης οι τρεις ανήκουν σε Ποντίους τραπεζίτες ενώ στις 

υπόλοιπες δύο των Αθηνών και της Οθωμανικής τράπεζας την πλειοψηφία των 
μετοχών είχαν οι Έλληνες και οι Αρμένιοι.      

Η οικονομική ευμάρεια οδηγεί στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων της Τραπεζούντος και τη δημιουργία αστικής τάξης . Στο σημείο αυτό 
πρέπει να τονισθεί για την αποφυγή πάσας παρανόησης ότι ο όρος αστική τάξη που 
χρησιμοποιήθηκε παραπάνω δεν εμπεριέχει το νοητικό σχήμα της αρχής-εξουσίας. 
      Η τάξη  αυτή των εμπόρων, τραπεζιτών κτλ  που προέρχεται από τις μειονότητες 
και με το καθεστώς των διομολογήσεων δρα στην ουσία ως διεκπεραιωτής του 
εμπορίου ανάμεσα στην εκβιομηχανιζόμενη Ευρώπη και την υπανάπτυκτη 
οθωμανική αυτοκρατορία -μιας και οι Ευρωπαίοι ως ξένοι είναι ανεπιθύμητοι - 
εξαρτιέται οικονομικά από την Δύση  και εσωτερικά  δεν έχει την εύνοια της Πύλης. 

Έτσι, δεν μπορεί να γίνει σοβαρά λόγος ότι αποτελεί τμήμα της άρχουσας τάξης, 
αφού στέκει ξεκρέμαστη μέσα στον χώρο άσκησης εξουσίας της Οθωμανικής  
επικράτειας. Μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι βρίσκεται τρόπον τινά, επικεφαλής της 
κοινωνικής πυραμίδας των μειονοτήτων. 
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 Εκδρομή στην Τραπεζούντα. Φωτογραφικό αρχείο επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 
 
Το στοιχείο όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε μια ανερχόμενη αστική 

τάξη, πρόθυμη να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Tο γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με την συχνή επαφή των Τραπεζουνταίων με τη Κωσταντινούπολη, την 
Αθήνα, τη Σμύρνη και την Ευρώπη, οδηγεί σε μια εκπαιδευτική και πνευματική 
κίνηση με ανοδική πορεία και εντυπωσιακή κατάληξη. Ιδρύονται θρησκευτικά, 
εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα και αξιόλογοι επιστήμονες στέλνονταν για 
ειδίκευση στην Ελλάδα [6] και σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης για να 
μεταφέρουν  επιστρέφοντας στην πατρίδα, την επιστημονική γνώση. 

Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας [7] που είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος 
Τραπεζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυμινήτης [8] παίζει σημαντικό 
ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη 
της εθνικής τους συνείδησης, όπως και η ίδρυση του Τυπογραφείου της πόλης, το 
1880. 

Πυρήνα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των Ελλήνων της Τραπεζούντας  
κατά τον 19 και στις  αρχές του 20 ου αιώνα αποτελεί η ορθόδοξη Μητρόπολη 
Τραπεζούντος, η οποία δρα και ως διαμεσολαβητής- διεκπεραιωτής της εξουσίας της 
Πύλης προς τους υπόδουλους χριστιανούς. 
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Φροντιστήριο Τραπεζούντας. Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 
 

De jure και de facto η εκκλησία είναι η ανώτερη τάξη μέσα στους χριστιανικούς 
πληθυσμούς και σε αγαστή συνεργασία με την ανερχόμενη αστική τάξη προβαίνει 
στη δημιουργία ή την ενίσχυση τόσο εκπαιδευτικών όσο και κοινωφελών αλλά και 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και συλλόγων, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο 
αλληλεγγύης που διακατέχει την Ποντιακή κοινωνία. 

 
4. Η Αλληλεγγύη. 
                                                                               

4.1 «τ εμέτερον» 
Στην ποντιακή γλώσσα η έννοια της αλληλεγγύης δίνεται μέσα από την 

αντωνυμία  «τ εμέτερον» που σημαίνει «ο δικός μας»  και δηλώνει τον ομοαίματο 
και στην πιο σύγχρονη εκδοχή της τον μετέχοντα της ποντιακής κουλτούρας και 
φέροντα τον Ποντιακό πολιτισμό.  Μέσα της περικλείει την αγάπη αλλά και την 
υποχρέωση που ο κάθε ένας από εμάς έχει στο «αίμα» του, στη ράτσα του, στη ρίζα 
του. 

Στο ακριτικό τραγούδι του Μονόγιαννε ο ήρωας μας λίγο πριν το τέλος του 
παρακαλεί τον δράκο: «Αφ’ σε με Δράκε αφ σε με κατ’ πέντε έξι μέρας, να πάω ελέπω τ’ 
εμετέρτς κι έρχουμαι Δράκε τρως με». [9] 

Επίσης σε  νεώτερο  δίστιχο  της Ματσούκας, ακούμε:«Απόψ’ κι οψέ το βράδον, 
έμπρεμ’ έρθεν ο Χάρον Τον θάνατον κι’ ενούνιζα τ’ εμετέρτς πως θα χάνω». [10] 
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4.2 Οι θεσμοί της πολιτικής κάσας και της αργατίας 
Το αλληλέγγυο πρόσωπο της εκκλησίας αλλά και συνολικά της κοινωνίας του 

Πόντου μας δίνεται πιο εύκολα μέσα από την μελέτη δύο σχετικών θεσμών: αυτού 
της πολιτικής κάσας και αυτού της αργατίας. 

Για να απαλλαγούν οι άπορες τάξεις της 
κοινότητας της Τραπεζούντας από τους 
δυσβάσταχτους φόρους της Πύλης, ξεκινά το 
1826 ένα ιδιόρρυθμο φορολογικό σύστημα 
στο οποίο δίδεται η ονομασία «Πολιτική κάσ-
σα», ενώ κατά τον Μητροπολίτη Χρύσανθο, 
εμπνευστής του συστήματος αυτού φέρεται ο 
φιλόπατρις Χατζή Ιορδάνης Τζίλογλης. 

Έως τότε βάση για το φορολογικό 
σύστημα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
αποτελούσε ο αριθμός των οικογενειών και 
έτσι επιβαρύνονταν ισόποσα οι πλούσιοι και 
οι φτωχοί. 

Με το νέο σύστημα θεσπίζεται ως βάση 
για τη συλλογή των φόρων, το μέγεθος της 
περιουσίας και η αμοιβή της εργασίας του 
φορολογουμένου. Για τη σωστή λειτουργία 
και την αποφυγή ατασθαλιών τηρούνται 
βιβλία και για την αναλογικότερη κατανομή 
των βαρών διαιρείται το Χριστεπώνυμο 
πλήθος σε τρεις εισοδηματικές τάξεις. 

Οι πλουσιότεροι έμποροι υποχρεούνται να 
συνεισφέρουν τα πλείστα, οι μικρομεσαίοι  
λιγότερα και τέλος αυτοί οι οποίοι ανήκουν 
στις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, δηλαδή 
οι εργάτες, καθόλου ή ελάχιστα. [11] 

Παρόμοια με το θεσμό  της «Πολιτικής κάσσας»  αναπτύσσεται ο θεσμός της 
«Αργατίας» κυρίως στον αγροτικό και λιγότερο στον αστικό Πόντο.  Η  «Αργατία» 
είναι η  από κοινού εργασία πολλών ατόμων μαζί για λογαριασμό τρίτου προσώπου, 
χωρίς όμως μισθό αλλά με δανεικά μεροκάματα και η  ουσία της  σαφώς και  
πραγματεύεται νοητικά σχήματα που σχετίζονται με πρώιμες συνεταιριστικές 
μορφές. 

 
 4.3 Κοινωνικοπολιτική προσέγγιση του φαινόμενου της Αλληλεγγύης στον 
Πόντο. 
1.   Κατά πολλούς, είναι ο ίδιος ο τόπος που αναγκάζει τους ανθρώπους του να έρθει 

κοντύτερα ο ένας στον άλλον και να νοιαστεί να βοηθήσει γιατί κι αυτός θα 
χρειαστεί το νοιάξιμο και την βοήθεια του συνανθρώπου. Ψηλά, κακοτράχηλα 
βουνά, μεγάλων εκτάσεων δάση με ψηλά δέντρα, ορμητικά ποτάμια και 

Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής 
Ποντιακών Μελετών 
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απάτητες ακτές συνθέτουν ένα επιβλητικό περιβάλλον μπροστά στο οποίο ο 
άνθρωπος νοιώθει δέος, αισθάνεται ανυπεράσπιστος και στρέφεται προς τον 
συνάνθρωπο για να το τιθασσεύσουν με την δύναμη των πολλών. 

2.  Με την επικράτηση των μουσουλμάνων στον Οθωμανικό κόσμο γεννιέται το 
δίπολο Χριστιανός – Μουσουλμάνος το οποίο οδηγεί τον Χριστιανό αφ ενός στη 
θέση του ραγιά αφετέρου όμως λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και 
ενδυνάμωσης της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο 
Πόντιος έχει εθνική ταυτότητα: είναι Έλληνας και Ορθόδοξος Χριστιανός και ως 
εκ τούτο διαφορετικός από τη πληθυσμιακή μάζα μέσα στην οποία ζει. Η 
διαφορετικότητα του σε συνδυασμό με το αρνητικό σε βάρος του κοινωνικό 
κλίμα τον οδηγεί στο να δεθεί με τους ομοαίματους ομόθρησκους του και μέσα 
από την δύναμη των πολλών να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να επιβιώσει και 
να συνεχίσει τη ράτσα του. 

3.  Τραντέλλενες ονόμαζαν οι Πόντιοι τη ράτσα τους υποδηλώνοντας με τον τρόπο 
αυτό την αγάπη και το συναισθηματικό δόσιμο τους στην εκείθε Πατρίδα. 
Αποκομμένοι με φυσικά αλλά και πολιτικοκοινωνικά εμπόδια από την 
Μητρόπολη τους, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά της, βρίσκουν στην μεταξύ τους 
επαφή αυτό που τους λείπει: το αίσθημα της ασφάλειας του δικού σου τόπου. 
Μεταξύ τους μιλούν την ιδιαίτερη γλώσσα τους που οι αιώνες δεν κατάφεραν να 
σβήσουν την ελληνικότητα της και αναβιώνουν τα πανάρχαιων ριζών έθιμα 
τους. Οι στενοί μεταξύ τους δεσμοί συμβολίζουν στο συλλογικό ασυνείδητο τους 
τον ομφάλιο λώρο που πότε δεν κόπηκε και συνεχίζει να συνδέει την Μάνα με το 
παιδί. Η αλληλεγγύη σι τ εμετέρς εξασφαλίζει τη διαιώνιση του αίματος και 
δημιουργεί μια ασφαλή συναισθηματική σφαίρα μέσα στην οποία μπορεί να 
ζήσει και να ευδοκιμήσει ο Ποντιακός ελληνισμός. 
 
4.4 Η γυναικεία φιλανθρωπία στον Πόντο. 
Δεν μπορούμε να μιλάμε για  οργανωμένη γυναικεία φιλανθρωπία στον Πόντο 

πριν από την ίδρυση της Αδελφότητας Κυριών Τραπεζούντος «η Μέριμνα», μιας και 
αυτή αποτελεί τον πρώτο γυναικείο σύλλογο σε ολόκληρο τον Πόντο. 

Μετά την ίδρυση της όμως έχουμε την ίδρυση τριών άλλων γυναικείων 
συλλόγων, [12]γεγονός που δείχνει ότι η φυσική ευαισθησία των γυναικών δεν 
εξέλιπε των Ποντίων κυριών, αλλά ότι λόγοι άλλοι που θα εξετασθούν παρακάτω, 
ανέστειλαν την συλλογική εκφορά της. Για τα χρόνια πριν από την ίδρυση της 
Μέριμνας,  υλικό από τη λαογραφία μπορεί να μας δώσει μια εικόνα για το 
φιλεύσπλαχνο και αλληλέγγυο στον συνάνθρωπο, πνεύμα των Ποντίων γυναικών: 

Το Πάσχα για παράδειγμα η Πόντια νοικοκυρά βάφει παραπάνω αυγά και 
ζυμώνει παραπάνω τσουρέκια γιατί ο κόσμος της είναι γεμάτος από φτωχούς 
συγγενείς και γείτονες. 

Το γιορτινό αναστάσιμο τραπέζι όσο φτωχικό κι αν είναι γίνεται πλουσιότερο με 
την παράσταση σε αυτό των φίλων, των φιλοξενούμενων και των συγγενών. Ο 
Αλκιβιάδης Ευθυμιάδης θυμάται: «Δεν είχαμε σούβλες και αρνιά όπως τώρα, 
φτώχεια είχαμε, Μόνο αν κανένας είχε κότα μεγάλη, την έκοβε το Πάσχα, ή αν είχε 
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κάποιος πρόβατο, κατσίκι ή μεγάλο ζώο, το μαγείρευε και φίλευε συγγενείς και 
γείτονες». 

Από τις διηγήσεις για τα έθιμα της Εμπονέστα, μαθαίνουμε ότι τα φαγητά που 
περίσσευαν από την προηγούμενη ημέρα της Αποκριάς, τα έδιναν σε φτωχές 
Τουρκάλες που τριγυρνούσαν στις ελληνικές γειτονιές για τον σκοπό αυτό. 
Χαρακτηριστική είναι η ερώτηση που απηύθυναν οι Τουρκάλες μόλις αντίκριζαν μια 
Ελληνίδα νοικοκυρά: « Γειτόνισσα, περισσεύματα - ξεπερισσεύματα δεν έχει; » Και 
οι ελληνίδες σχολίαζαν μεταξύ τους: «Οσήμερον οι Τουρκάντ  α έχ'νε Μπαϊράμ», 
δηλαδή: «Σήμερα οι Τουρκάλες θα έχουν πανηγύρι». 

Από τις καταγραφές των ταφικών εθίμων βλέπουμε την πενθούσα Πόντια 
γυναίκα ανήμερα της Κυριακής του Θωμά αφού στρώσει το τραπέζι στο μνήμα, να 
πηγαίνει το φαγητό σε όλους όσοι λόγω αρρώστιας, γήρατος ή εγκυμοσύνης και 
λοχείας δεν μπορούν να παρευρεθούν. 
 
5. Η θέση της γυναίκας στον Πόντο του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα. 

Αν θέλουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των κοινωνικοπολιτικών 
συνθηκών μέσα στις οποίες γεννήθηκε η  Αδελφότητα Κυριών Τραπεζούντας 
«Μέριμνα» και κατ’ επέκταση η συλλογική γυναικεία φιλανθρωπία , οφείλουμε να 
εξετάσουμε τη θέση της γυναίκας στο δεδομένο χώρο και χρόνο. 

Σαφής είναι η διάκριση μεταξύ της γυναίκας του αστικού Πόντου και αυτής της 
υπαίθρου. Στον μη αστικό Πόντο, η γυναίκα  ενώ έχει χρεωμένη την εύρυθμη 
λειτουργία τόσο του οίκου της όσο και των αγροτικών ασχολιών ( αλμέγ τα χτήναν, 
σωρεύ τα ξύλα, οράζ τα ζα), [13] δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Ενώ είναι η 
μάνα, η νοικοκυρά, ο άνθρωπος για όλες τις βαριές εργασίες, εν τούτοις η κοινωνική 
της θέση είναι σαφώς υποβαθμισμένη: δεν αμείβεται, δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν 
έχει καν δικαίωμα επιλογής τρόπου ζωής. 

Τον σύντροφο της, της τον διαλέγουν και της τον επιβάλλουν από μικρή μάλιστα 
ηλικία. Πολλά νήπια τα αρραβωνιάζουν με τη «κουνίν το χάραγμαν» δηλ με σημάδι-
χάραγμα στην βρεφική τους κούνια και τα παντρεύουν στην ηλικία των δώδεκα 
περίπου ετών, ηλικία που τα κορίτσια θεωρητικά είναι ικανά να πλέκουν ορτάρια, 
κάλτσες δηλαδή ως δώρο για τους άντρες τους. 

Η γυναίκα είναι το παραπάνω εργατικό χέρι που έχει ανάγκη η αγροτική 
οικογένεια. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που οικογένειες με αγόρια σε παιδική ηλικία 
να είναι σε ανάγκη εργατικών χεριών και να προβαίνουν σε πάντρεμα τους με 
μεγαλύτερες κοπέλες. Την εικόνα που μας έδωσε η κυρία Άννα Θεοφυλάκτου, [14] 
σε σχετική συζήτηση μας τη μεταφέρω σε εσάς: δεκαεπτάχρονες κοπέλες να έχουν 
στους ώμους τους, τους δωδεκάχρονους συζύγους τους κατά το κλασικό παιδικό 
παιχνίδι του ανεβάσματος του μικρού παιδιού στους ώμους του γονιού. 

Χαρακτηριστικό του τρόπου αντιμετώπισης της γυναίκας στην ανδροκρατούμε-
νη αυτή κοινωνία είναι το λεγόμενο «μας», δηλαδή ο εθιμικός τρόπος συμπεριφοράς 
της νέας νύφης προς τα άρρενα μέλη της οικογένειας του άντρα της, την πεθερά και 
τις μεγαλύτερες συννυφάδες. Κύριο χαρακτηριστικό του η «εκούσια αλαλία». Η νέα 
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νύφη δεν επιτρέπεται να απευθύνει τον λόγο στα πεθερικά και τους αδελφούς του 
αντρός της. 

        
 

Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 
 
Δεν τρώει ποτέ μαζί τους ενώ αυτή τους στρώνει και τους ξεστρώνει το τραπέζι 

και μέσα στα καθήκοντα της είναι η φροντίδα του πχ το πλύσιμο των ποδιών που 
συμβολίζει και την υποταγή της. 

Στον αστικό Πόντο η γυναίκα ασχολείται μόνον με τα του οίκου της, ή του οίκου 
της μητέρας της όσον καιρό διαμένει κάτω από την πατρική στέγη. Κι εδώ όμως η 
γυναίκα είναι ανελεύθερη και από την πατρική εξουσία περνά μέσω του γάμου στην 
συζυγική κυριαρχία. Οι γάμοι τους γίνονται επίσης σε μικρή ηλικία υπό την επήρεια 
του φόβου των γονιών τους μην οι Τούρκοι πειράξουν τα κορίτσια τους, κάτι που δεν 
θα συμβεί αν αυτά είναι παντρεμένα, λόγω του σεβασμού που οι μουσουλμάνοι 
τρέφουν στο θεσμό του γάμου.  Κοπέλες μόλις 17 ετών θεωρούνται «γεροντοκόρες» 
και μόνον από ανέλπιστη τύχη μπορούν να ελπίζουν σε αποκατάσταση.    

Σταδιακή και ενταγμένη στο πλαίσιο της οικονομικής και πνευματικής 
ανάπτυξης της Ποντιακής κοινότητας είναι και η αλλαγή συμπεριφοράς της προς της 
γυναίκες. Μέσα από την αίσθηση της κοινωνικής ντροπής της ύπαρξης 
αναλφάβητων μελών εντός της, η οικογένεια ωθεί τη γυναίκα έξω από το σπίτι για να 
μορφωθεί. 
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Τελειόφοιτες του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντος με τον καθηγητή τους Δ. Χρυσουλίδη, 

Δεκέμβριος 1907 – φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 
 

Το 1901-1902 οι μαθήτριες του Δημοτικού Θήλεων Τραπεζούντος ήταν 576 και 
την σχολική χρονιά 1902-1903, στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Τραπεζούντος [15] 
φοιτούσαν 420 ενώ στο αντίστοιχο Οθωμανικό μόλις 55. [16] 

Οι κυρίες των πλουσίων αστικών οικογενειών ταξιδεύουν συχνά στην Ευρώπη, 
στην Κωσταντινούπολη και τη Σμύρνη. [17] Στο γυρισμό τους στην Τραπεζούντα οι 
αποσκευές τους είναι γεμάτες με νέες εικόνες ζωής. Κάποιες από αυτές τολμούν και 
να τις υλοποιήσουν. 

 
Β. Η αδελφότητα των κυριών της Τραπεζούντας «Μέριμνα». 

 
1.Ίδρυση «της εν Τραπεζούντι αδελφότητος των κυριών Μερίμνης». 

Αρχές του θεαρέστου έτους 1904 και η Τραπεζουνταία  Βασώ Ασλανίδου, 
θυγατέρα του τραπεζίτη Ηλία Κωσταντινίδη, συλλαμβάνει την ιδέα ίδρυσης 
αδελφότητας κυριών, η οποία θα παράσχει υλική υποστήριξη  σε ομοεθνείς κοπέλες 
μέσω  εργασίας  κατάλληλης για το φύλλο τους. Την ιδέα της συζητά με κυρίες του 
κύκλου της που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση της. Αρχικά απευθύνεται 
στη φίλη της Μελπομένη Κογκαλίδου η οποία την προτρέπει να μιλήσουν στη 
μητέρα της, γνωστή για τη φιλάνθρωπη δράση της, Δόμνη Καπαγιαννίδου. Η κυρία 
Καπαγιαννίδου εκφράζεται θετικά στην πρόταση των δύο κυριών και δίνει τις 
πρώτες πενήντα λίρες για τον κοινό πλέον σκοπό τους, ενώ λίγο αργότερα 
συντάσσεται μαζί τους και η Ελένη Θεοφυλάκτου με άλλες πενήντα λίρες.  

Αργά και μεθοδικά οι κυρίες μαζεύουν το χρειαζούμενο για την ίδρυση της 
αδελφότητας ποσό και στρατολογούν όλες τις Τραπεζουνταίες κυρίες που θέλουν να 
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βοηθήσουν. Το ποσό, που αγγίζει τις 600 
Οθωμανικές λίρες, συγκεντρώνεται από 
εισφορές τακτικών και μη μελών που διαμέ-
νουν στην Τραπεζούντα ή το εξωτερικό, 
από ευεργέτες, από λαχειοφόρο ομολογία 
και δωρητές.  Έτσι στις 9 Νοεμβρίου του 
1904, 105 χρόνια πριν από τα σήμερα σχε-
δόν, υπογράφεται ο Κανονισμός ίδρυσης 
της Αδελφότητος κυριών Τραπεζούντας υπό 
την αρωγή της Εκκλησίας της Τραπεζού-
ντας και του Μητροπολίτη της Κωνστά-
ντιου. 

Στα 35 άρθρα του Κανονισμού γίνεται 
λεπτομερής αναφορά στον σκοπό και στον 
τρόπο διοίκησης της αδελφότητας, στα κα-
θήκοντα των μελών του συμβουλίου, στον 
τρόπο διεξαγωγής των γενικών συνελεύ-
σεων, στους πόρους του σωματείου, στην 
σφραγίδα του καθώς και στους κανόνες που 
διέπουν και συντονίζουν την εύρυθμη λει-
τουργία του εργαστηρίου χειροτεχνίας. 
Βασικά σημεία του Κανονισμού του σωματείου είναι: 
 η ξεκάθαρη αναφορά στον ιδρυτικό σκοπό, στην παροχή δηλαδή βοηθείας σε 

Ελληνίδες μέσω προσφοράς εργασίας κατάλληλης για το φύλλο τους 
 η επίσης ξεκάθαρη απόφαση ίδρυσης χειροτεχνικού εργαστηρίου μέσω του οποίου 

πραγματώνεται ο σκοπός-η άμεση υπαγωγή του σωματείου στη σφαίρα επιρροής 
της Μητροπόλεως Τραπεζούντας, η οποία μέσω λογιστών της ελέγχει τα 
οικονομικά βιβλία του . Για την ακρίβεια η Ιερά Μητρόπολη Τραπεζούντας 
διορίζει δύο ειδικούς λογιστές και τους αναθέτει τον έλεγχο των βιβλίων της 
Αδελφότητας. Από την πλευρά του το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ως 
έμπρακτη απόδειξη της διαφάνειας των οικονομικών ενεργειών του, είναι  
υποχρεωμένο  να θέτει στη διάθεση των λογιστών την ετήσια οικονομική 
διαχείριση του. [18] 

επίσης καθίσταται σαφές πως μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου 
μπορούν να γίνουν μόνον οι ύπανδρες κυρίες. 
 
 2.Διάθρωση και λειτουργία του Χειροτεχνικού εργαστηρίου. 
 Η Μέριμνα έχει το πλεονέκτημα πως έρχεται σε μια εποχή όπου από καιρό ήδη 

στην Τραπεζούντα λειτουργούν πολλοί σύλλογοι, ιδρύματα και σωματεία  που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλανθρωπίας . Έτσι ακολουθώντας το 
πρότυπο λειτουργίας τους , δεν χάνει χρόνο χρονοτριβώντας με  διαθρωτικούς και 
καταστατικούς πειραματισμούς.   

Οικογένεια Κωστάκη Θεοφύλακτου 
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Υποθέτουμε μάλιστα  και από την αρθρογραφία της εποχής αλλά κα από όσα οι 
ίδιες οι κυρίες αναφέρουν πως έχει δεχθεί τη θετική επίδραση δύο άλλων συλλόγων 
που κινούνται στον ίδιο χώρο  άλλα σε άλλο τόπο: αυτού της «Φιλοπτώχου 
αδελφότητος των Κυριών του Πέραν» της Κωνσταντινούπολης  και  αυτού της 
«Αγαθοεργού Αδελφότητος Κυριών» της Σμύρνης. 

Το εργαστήριο Χειροτεχνίας μέσα από το οποίο  κατ ουσίαν προάγεται και ο 
καταστατικός σκοπός της  διαιρείται σε δύο τμήματα: αυτό του Εργοχείρου - 
Κεντήματος κι αυτό της Κοπτικής – Ραπτικής και συνολικά φοιτούν σε αυτό 80-85 
μαθήτριες κατ έτος. 

Οι μαθήτριες των εργαστηρίων που γίνονται δεκτές είναι ελληνικής καταγωγής 
και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους. Για την ακρίβεια στο 
καταστατικό  γίνεται λόγος για « εργάτιδες»  οι οποίες είναι  «ομοεθνείς και ομόδοξοι 
άνευ  προστασίας οικογενειακής και έχουσαι ανάγκην αυτοσυντηρήσεως». Σε 
μετέπειτα αλλαγή των κριτηρίων εισαγωγής των μαθητριών του εργαστηρίου 
βλέπουμε να προστίθεται το κριτήριο της στοιχειώδους μόρφωσης κι έτσι να 
γίνονται δεκτές κοπέλες που έχουν τελειώσει  τουλάχιστον την Δ  ́ τάξη του 
Παρθεναγωγείου. Πέραν της  καθ’ έτος έναρξης του εργαστηρίου μαθήτριες δεν 
γίνονται δεκτές. Οι κοπέλες μαθαίνουν την τέχνη και παράλληλα εργάζονται και 
πληρώνονται για την εργασία που προσφέρουν. Μέρος της αμοιβής τους 
παρακρατείται σε εβδομαδιαία βάση και  τους αποδίδεται στο τέλος του έτους. 

 Οι μαθήτριες που εγκαταλείπουν τη φοίτηση τους στη μέση της χρονιάς δεν 
δικαιούνται το παρακρατηθέν ποσό. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για την αποφυγή 
διαρροής μαθητριών [19] που παρατηρείται κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του εργαστηρίου και αποδεικνύεται  λειτουργικό. Η συνολική φοίτηση διαρκεί έως 
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τα πέντε χρόνια. Εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως. Κυριακές , αργίες και κατά 
την περίοδο του  θέρους, το εργαστήριο παραμένει κλειστό.         

Η εργασία των κοριτσιών ξεκινά το πρωί και τελειώνει το βράδυ με διάλειμμα το 
μεσημέρι για γεύμα. Στις κοπέλες παρέχεται ιατρική περίθαλψη και στις άπορες 
χορηγούνται δωρεάν και τα φάρμακα. Ακόμη και την ώρα του γάμου τους η 
Μέριμνα στέκεται δίπλα τους και  φροντίζει για την προίκα τους. 

Από το έτος 1911 θεσπίζεται ετήσιος διαγωνισμός στο λευκό κέντημα με  την 
αρωγή της Αρτεμισίας Σιμώνωφ και της συννυφάδας της. Ο διαγωνισμός λειτουργεί 
ως κίνητρο για την καλύτερη απόδοση των μαθητριών, μιας και το ποσό του 
βραβείου δεν είναι  ουδόλως ευτελές όπως μαθαίνουμε από την μαρτυρία της κυρίας 
Ελένης Πουσουλίδου-Στεφανίδου: «….Το βραβείο μου το έδωσε ο Δεσπότης…. Ήταν 
ένα πεντόλιρο μέσα σε ένα μεταξωτό μαντήλι» Στη επανάληψη του διαγωνισμού του 
έτους 1912 στα κριτήρια βράβευσης προστίθεται και το ήθος και η κόσμια διαγωγή 
των διαγωνιζομένων γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Κυριών της 
Μέριμνας για την ολοκληρωμένη αγωγή των μαθητριών. 

Η εποπτεία του Χειροτεχνικού εργαστηρίου ασκείται από τις ίδιες της κυρίες του 
διοικητικού συμβουλίου αμισθί [20], ουτώς ώστε να έχουν ιδία γνώμη για τα 
πεπραγμένα και αναλόγως να δρουν εγκαίρως και καταλλήλως. Την επόπτρια κυρία 
βοηθά έμμισθο προσωπικό από τη θέση της διευθύντριας που έχει χρεωμένη την 
καθημερινή καλή λειτουργία του εργαστηρίου. 

Οι υπόλοιπες κυρίες του διοικητικού συμβουλίου συχνά επισκέπτονται ως 
έφοροι το εργαστήριο και κατά τρόπο τινά ελέγχουν το εύρυθμο της λειτουργίας του, 
παρόλο που δεν έχουν την υποχρέωση αυτή.  

Η εκμάθηση της Τέχνης του  Εργοχείρου –Κεντήματος και της Κοπτικής 
Ραπτικής γίνεται από έμμισθες «διδασκάλισσες και εργοδηγούς» 

Στο χώρο του εργαστηρίου λειτουργεί Τμήμα Πωλήσεων , στο οποίο προσέρχο-
νται οι πελάτες και εξυπηρετούνται για αγορές ή παραγγελίες τους από την διευθύν-
τρια. Τα προϊόντα που διατίθενται στο εργαστήριο είναι κεντήματα, μαξιλαροθήκες, 
μανδηλοθήκες, κεντημένα κάδρα  τοίχων, βελούδινες κεντητές παντόφλες, νυφικά, 
ασπρόρουχα και πολλά άλλα με τα οποία μια νοικοκυρά ντύνει το σπίτι της και ως εκ 
τούτου αποτελούν μέρος της προίκας της. Για το λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος 
των παραγγελιών που δουλεύονται στο εργαστήριο αφορά προίκες κοριτσιών που 
αγοράζονται από τους γονείς για το χαρμόσυνο γεγονός του γάμου τους.  

Πολύ μεγάλο βάρος δίνεται στην υψηλή ποιότητα των παραγομένων προιόντων. 
Τα υλικά της η Μέριμνα τα προμηθεύεται από εργοστάσια της Αγγλίας και της 
Ρωσίας, ενώ τα σχέδια της φημίζονται για την «καλαισθησία, φιλοκαλία και ποικιλία» 
τους.  

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την τεχνική αρτιότητα τους,  καθιστούν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα τα προϊόντα του εργαστηρίου της Μέριμνας γνωστά σε 
ολόκληρο τον Πόντο και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα την αύξηση των 
παραγγελιών και την επιχειρηματική πλέον καταξίωση της Αδελφότητας. 
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Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος 
Χρύσανθος Φιλιππίδης. 

 

 
 

3.  Προσωπικότητες. 
 

Προσωπικότητες που συνδέουν τη ζωή τους με 
την αδελφότητα  Κυριών Τραπεζούντος είναι οι 
Μητροπολίτες Τραπεζούντος Κωνστάντιος, 
Κωνσταντίνος (Β)  Αράμπογλου και Χρύσανθος 
Φιλιππίδης,  οι οποίοι στέκονται αρωγοί και 
συνοδοιπόροι του έργου της Μερίμνης.  

 
 
 

Από τις κυρίες ξεχωρίζουν:  
 

Η Δόμνη Αμοιρόγλου – Καπαγιαννίδου, σύζυγος 
του επιφανούς τραπεζίτη Γρηγόρη Καπαγιαννίδη, 
ιδρυτικό μέλος της Μερίμνης και πρώτη πρόεδρος 
της.  Η κόρη της Μελπομένη Καπαγιαννίδου-
Κογκαλίδου, η εγγόνα της Ιφιγένεια Κογκαλίδου-
Θεοφυλάκτου, η δισέγγονη της Άννα Θεοφυλάκτου 
και η κόρη αυτής Ιφιγένεια Πανίδου διατελούν όλες 
μέλη και πρόεδροι του σωματείου, συνεχιστές μέχρι 
τα σήμερα του έργου που ξεκίνησε αυτή.  

 
Η Δόμνη Αμοιρόγλου 

Καπαγιαννίδου 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

113

 

 
Η Ελένη Θεοφυλάκτου, σύζυγος του τραπεζίτη 

Κωστάκη Θεοφύλακτου, ιδρυτικό μέλος της 
Μερίμνης και δεύτερη πρόεδρος της. Η οικογένεια 
Κωστάκη Θεοφύλακτου υπήρξε από τις πλουσιότερες 
οικογένειες του Πόντου με μεγάλη συνεισφορά στα 
κοινά και στα φιλάνθρωπα έργα. Η Ελένη 
Θεοφυλάκτου κλείνει τα μάτια της στην 
Κωσταντινούπολη κατεστραμμένη οικονομικά και 
εγκαταλελειμμένη, 6 χρόνια μετά τον Ξεριζωμό.  

 
 
 
 

 
Η Βασώ Κωσταντινίδου – Ασλανίδου, κόρη του 

τραπεζίτη Ηλία Κωσταντινίδη. Συνέλαβε την ιδέα της 
ίδρυσης της Μέριμνας, μέλος του πρώτου διοικητικού 
συμβουλίου της αλλά και επόπτρια του χειροτεχνικού 
της εργαστηρίου. Η δραστήρια αυτή κυρία κλείνει τα 
μάτια της στην Αθήνα κατεστραμμένη κι αυτή 
οικονομικά. 

 
  
 
 
 
Η  αδελφή της Βασώς Κωσταντινίδη και σύζυγος 

του μεγάλου Κρωμναίου ευεργέτη Ανδρέα Σιμώνωφ 
υπήρξε η συνεχιστής του έργου του άντρα της και 
μετά τον θάνατο του. Η κυρία Σιμώνωφ, δραστηριο-
ποιείται υπέρ των Ελλήνων της Ρωσίας προσφέροντας 
υλική και ηθική βοήθεια αλλά ταυτόχρονα την 
βρίσκουμε και αρωγό σε πολλά φιλάνθρωπα έργα 
στον Πόντο. Για την Μέριμνα προσφέρει επί σειρά 
ετών χρηματικά βραβεία ως έπαθλα στον ετήσιο 
διαγωνισμό κεντήματος, τον οποίο η ίδια έχει 
θεσπίσει. Τα ίχνη της χάνονται το 1936, χρονιά 
εξορίας της στη Σιβηρία. 
 
 
 

 

Η Ελένη Θεοφυλάκτου 

Η Βασώ Κωσταντινίδου – Ασλανίδου 

Η Αρτεμισία Κωσταντινίδου-Σιμώνωφ. 
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Η Θάλεια  Τριανταφυλλίδου-
Σαουλίδου 

Τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο χθες της 
Μέριμνας στην Τραπεζούντα και στο σήμερα της στην 
Ελλάδα αποτελούν οι κυρίες Θάλεια  Τριανταφυλλίδου -
Σαουλίδου, Ιφιγένεια Κογκαλίδου – Θεοφυλάκτου και ο   
μεγάλος άντρας από την Τσίτη του Πόντου, Θεοφύ-
λακτος Θεοφύλακτος, ιδρυτικά μέλη της «Μέριμνας 
Ποντίων κυριών Θεσσαλονίκης», του συλλόγου συνε-
χιστή της πρώτης Μερίμνης, αυτής της Τραπεζούντας. Η 
επανίδρυση του συλλόγου λαμβάνει χώρα τον 
Σεπτέμβρη του 1923, στο σπίτι του ζεύγους Θεοφυ-
λάκτου με πρώτη πρόεδρο την κυρία Σαουλίδου,  
μετέπειτα τιμημένης και ως  «ΜΑΝΑ»[21]  της 
Μέριμνας. 

 
 

4. Η Κοινωνική προσφορά της «Μέριμνας». 
1. Η αδελφότητα των κυριών της Μερίμνης από το πρώτο κιόλας άρθρο του 

κανονισμού λειτουργίας της επιχειρεί την μετάβαση από την απλή ευεργεσία 
στην δυναμική φιλανθρωπία.  Θέτοντας ως σκοπό της την «…δια παροχής 
εργασίας υλική υποστήριξη των δεομένων προστασίας και αρωγής Ελληνίδων», 
ουσιαστικά ωθεί το φιλεύσπλαχνο πνεύμα να εργαστεί προς την ουσιαστική 
επίλυση του προβλήματος και όχι απλώς να αναλωθεί σε ευεργεσίες της στιγμής. 
Προσφέρει εκμάθηση εργασίας και εργασία και όχι ελεημοσύνη, γεγονός που τη 
διαφοροποιεί από το πλήθος των υπολοίπων φιλανθρωπικών σωματείων της 
Τραπεζούντας. 

2. Η κοινωνική προσφορά της έγκειται επίσης στη βελτίωση της θέσης της 
γυναίκας σε ολόκληρο τον Πόντο. Από μόνη της η έξοδος των κυριών εκείνων 
στην ενεργή κοινωνική δράση, παρ όλες τις αντιδράσεις που συνάντησε, μπορεί 
να λογιστεί ως κοινωνική δρομολόγηση προς τη γυναικεία χειραφέτηση. Η 
δράση της και η μετέπειτα καταξίωση της στην κοινωνία της Τραπεζούντας, 
δίνει σαφώς μια νέα δυναμική στην προσπάθεια της Πόντιας γυναίκας να 
μορφωθεί και να εργαστεί, λειτουργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση. Αν 
μάλιστα αναλογιστούμε ότι είναι ο πρώτος γυναικείος σύλλογος σε ολόκληρο 
τον Πόντο, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως μόνη της, αρχικά, η 
Μέριμνα σηκώνει το βάρος της προσπάθειας της εξόδου της γυναίκας από το 
σπίτι και της κοινωνικής της καταξίωσης μέσα από ρόλους άλλους πλην αυτού 
της μάνας και της συζύγου. 

3. Αναμφίβολα η ίδρυση και η δράση της βελτιώνει την καθημερινότητα των 
εργατών-μαθητριών της μέσα από την εκμάθηση εξειδικευμένης εργασίας, την 
προσφορά αμειβομένης εργασίας αλλά και την προικοδότηση τους. 

4. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, η Μέριμνα ως μέλος ενός ευρύτερου συνόλου 
συλλόγων και ιδρυμάτων που ασχολούνται με την προσφορά εκπαίδευσης και 
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βοήθειας, ενισχύει με την παρουσία της την υπάρχουσα τάση προς τις 
κατευθύνσεις αυτές και την επεκτείνει και στον γυναικείο κόσμο. 

5. Συνεισφέρει στη διάδοση της γυναικείας χειροτεχνίας, που πέραν του 
βιοπορισμού είναι μορφή Τέχνης και συναισθηματικής έκφρασης. Στα χρόνια 
δράσης της και ενασχόλησης της με τη χειροτεχνία του κεντήματος, η Μέριμνα 
συγκεντρώνει υλικό αξιόλογο και βελτιώνει τόσο τις τεχνικές όσο και την 
αισθητική του χώρου κρατώντας έτσι ζωντανό ένα κομμάτι παραδοσιακής 
Τέχνης αλλά και ταυτόχρονα εμπλουτίζοντας το. 

 
5. Η προσφορά της Μέριμνας σε Εθνικό επίπεδο. 

Στη Λογοδοσία της Επιτροπής Προσφύγων, που συστάθηκε στην Τραπεζούντα 
μετά την κατάληψη της από τα Ρωσικά στρατεύματα στις 5 Απριλίου του 1916, υπό 
την προεδρία του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρύσανθου, πληροφορούμαστε ότι η 
Μέριμνα υπήρξε από τους σημαντικότερους φορείς φιλανθρωπικής δράσης την 
περίοδο του πολέμου. 
 Βομβαρδισμός Κοτυώρων 1917 
      Στις 11 Αυγούστου του 1917 ο Ρωσικός στόλος βομβαρδίζει τα Κοτύωρα και 

3.000 Έλληνες της πόλης μετατρέπονται σε πρόσφυγες, διασώζονται από τα 
ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρονται στην Τραπεζούντα. Η Επιτροπή  
Προσφύγων και η Ιερά Μητρόπολη Τραπεζούντας, δρουν άμεσα και 
προσφέρουν στέγη στους αδελφούς της Ορντούς διαθέτοντας για το σκοπό αυτό 
ναούς μέσα στην πόλη και τη μονή Θεοσκεπάστου, ενώ οι Τραπεζούντιοι 
ανοίγουν τα σπίτια τους και δέχονται κι αυτοί να σηκώσουν το βάρος της 
προσφυγιάς. Η «Μέριμνα» συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αυτή αρχικά με 
την οργάνωση των συσσιτίων των προσφύγων και σε δεύτερη φάση με την 
ένδυση αυτών. Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στις βιογραφικές αναμνήσεις 
του Μητροπολίτου Χρύσανθου: « όλα τα ενδύματα προθυμότατα ανέλαβε να 
ράψει α από ετών ευδοκίμως λειτουργούσα εν Τραπεζούντι Αδελφότης των 
Κυριών «Μέριμνα», περατώσασα το έργον εντός 15 ημερών…» 

 Ορφανοτροφείο Τραπεζούντας 1918. 
«Σεις μας δώσατε το χαμόγελο στα χείλη, 
Σεις μας διώξατε τη μαύρη ορφάνια. 
Είθε η φωνή μας ν’ ανεβεί στον Πλάστη 
Για να σας χαρίσει Χρόνια Πολλά».  

      Το μικρό αυτό αλλά γεμάτο των συναι-
σθημάτων ποίημα απότυπώνει την αγάπη 
και την ευγνωμοσύνη των παιδιών του 
Ελληνικού Ορφανοτροφείου Τραπεζού-
ντας που διασώζονται χάρη στη συνεργα-
σία των μοναχών της μονής Θεοσκεπά-
στου και των κυριών της Μερίμνης. 
Σύμφωνα με την μαρτυρία του Κωστα-
ντίνου Ιωακειμίδη, [22] μετά την οπισθο- Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής 

 Ποντιακών  Μελετών 
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χώρηση   των Ρωσικών στρατευμάτων δύο ιστιοφόρα φθάνουν στην 
Τραπεζούντα με επιβάτες 240 Τουρκόπουλα και 24 Ελληνόπουλα από την 
Κερασούντα.  Οι μοναχές της Θεοσκεπάστου καταφέρνουν και παίρνουν υπό την 
προστασία τους τα Ελληνόπουλα, γλιτώνοντας τα έτσι από τον εκτουρκισμό τους 
και τα παραδίδουν στο Ελληνικό Ορφανοτροφείο, του οποίου την ευθύνη καλής 
λειτουργίας έχει αναλάβει η Μέριμνα. Οι κυρίες της Μέριμνας εξασφαλίζουν 
στα παιδιά στέγη, τροφή, καθαριότητα και δεν αμελούν την παιδεία αλλά και τη 
στοργή που τα ορφανά έχουν ανάγκη. Την αυτή περίοδο ο αριθμός των παιδιών 
του Ορφανοτροφείου έχει αυξηθεί κατά πολύ. Από τα 25 παιδιά έχει φτάσει στα 
115 μαζί με τα ορφανά της Κερασούντας.  Ο χώρος του Ορφανοτροφείου δεν 
επαρκεί.  

      Οι κυρίες της Μέριμνας φροντίζουν για τη μεταστέγαση τους σε δικό τους χώρο 
και την περαιτέρω κάλυψη των αναγκών τους μέχρι το 1922 να μπορέσουν να 
φθάσουν σώα στην Ελλάδα. 

 Ίδρυση παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού. Δεκέμβριος του 1918. 
 

              

 
      Τρίτη 11 του Δεκέμβρη του 1918 και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος 

συγκαλεί συνέλευση όλων των επιφανών Τραπεζουνταίων στην έπαυλη του 
Κωστάκη Θεοφυλάκτου στο Σοούκ Σου. Θέμα της συνάντησης η ίδρυση 
παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Τραπεζούντας που εδώ και 
δέκα μήνες τελεί πλέον υπό Τουρκική κατοχή. Ανάμεσα στους συρρεύσαντες και 
οι κυρίες της Μερίμνης, η οποία και αναλαμβάνει την ευθύνη της ίδρυσης του 
παραρτήματος. Από τις εφημερίδες μαθαίνουμε για τη δράση της. Η «Εποχή» 

Φωτογραφικό αρχείο επιτροπής Ποντιακών Μελετών 
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Ορφανά. Φωτογραφικό αρχείο The Armenian 
Genocide Museum-Institute 

μας πληροφορεί ότι τον Ιούνη του 1919 διοργανώνει μεγάλη φιλανθρωπική 
γιορτή και διαθέτει τα έσοδα υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Ο «Ελεύθερος 
Πόντος» γράφει για τον  από κοινού έρανο που διεξάγουν Μέριμνα και Ερυθρός 
Σταυρός με έσοδα ύψους 200 λιρών που διατίθενται για το νοσοκομείο της 
Τραπεζούντας και τους  Έλληνες στρατιώτες. 

 Εποπτεία Αρμένικου ορφανοτροφείου Τραπεζούντας. 
Κατά τα δύο χρόνια που διαρκεί η Ρωσική κατοχή της Τραπεζούντας, η Μητρόπολη 
αναλαμβάνει την βοήθεια προς τις Αρμένικες οικογένειες που έχουν διαφύγει των 
Τουρκικών σφαγών.  Καταφέρνει να περιέλθουν υπό την προστασία της τα Αρμε-
νόπουλα που είχαν πάρει οι 
Τουρκικές οικογένειες, τα στε-
γάζει στο Αρμένικο ορφανο-
τροφείο του οποίου την ευθύνη 
λειτουργίας αναθέτει στις κυρί-
ες της Μέριμνας.  Στις ίδιες 
κυρίες αναθέτει λίγο αργότερα 
και την αποστολή της διανομής 
βοήθειας της Φιλανθρωπικής 
Αμερικανικής Επιτροπής που 
έχει φθάσει στην Τραπεζούντα 
αλλά δεν μπορεί να προσφέρει 
τίποτε, εξ αιτίας της απαγόρευ-
σης των Τουρκικών Αρχών 
προς τις Αμερικανίδες κυρίες να 
ανακατευθούν με οιοδήποτε 
τρόπο στη διοίκηση του 
Αρμένικου οικοτροφείου. Φυ-
σικά κι αυτήν την αποστολή 
οι κυρίες της Μερίμνης την 
αναλαμβάνουν πρόθυμα και την φέρουν σε αίσιο πέρας.  

 
6.Αναγνώριση της προσφοράς της Μέριμνας. 

Την αναγνώριση της προσφοράς της Μέριμνας στην κοινωνία της Τραπεζούντας 
την αντλούμε μέσα από τις δωρεές προς το σωματείο, μέσα από δημόσια έγγραφα 
και γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στο έργο της, μέσα από άρθρα στον Τύπο της 
εποχής και φυσικά μέσα από καταγεγραμμένες μαρτυρίες. 

Η πρώτη δωρεά δίδεται στο σωματείο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 
από τον μεγαλέμπορο καπνού Γεώργιο Σαμουρίδη εις μνήμη της κόρης του 
Πηνελόπης Σαμουρίδου και αγγίζει το σεβαστό ποσό των 10 οθωμανικών λιρών. 

Η επόμενη δωρεά κληροδότημα, αυτή του φημισμένου χρυσοχόου Νικολάου 
Τερζόπουλου πέραν του αξιόλογου ποσού της που έρχεται προς βοήθεια των κυριών, 
αποδίδει και την πρώτη τιμή στο έργο του συλλόγου μιας και δίδεται ως αναγνώριση 
της «αφανούς αλλά ανενδότου εργασίας του κοινωφελεστάτου σωματείου». 
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Ακολουθούν πολλές δωρεές επιφανών αντρών που στην ουσία μέσα από τις 
δωρεές αυτές αναγνωρίζουν δημόσια, την αξιόλογη δουλεία της Αδελφότητας, την 
οποία και ξεχωρίζουν μέσα από το πλήθος των φιλανθρωπικών συλλόγων της 
Τραπεζούντας. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Κρωμναίος επιφανής Γεώργιος 
Ακριτίδης, πρωτοστάτης της ίδρυσης του Φροντιστηρίου και Μέγας Ευεργέτης της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, προσφέρει 10 Οθωμανικές λίρες στη Μέριμνα, θεωρώντας 
την προσφορά της εξίσου σημαντική με την προσφορά πολυετών στο χώρο της 
Φιλανθρωπίας συλλόγων, όπως  αυτών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ξενοφών». 

Κυρίες που είτε εμπλέκονται στη δράση του σωματείου είτε γνωρίζουν για 
αυτήν, κληροδοτούν κι αυτές υπέρ του, όπως στην περίπτωση της κυρίας  Δόμνης 
Υποδηματοπούλου αλλά και στην περίπτωση της κυρίας Μαριγούς Παρηγόρη, γόνου 
του Κεφαλλονίτικου οίκου των Μεταξάδων που κληροδοτεί στη Μέριμνα 5 
Οθωμανικές λίρες καθώς και όλο το ιματιοφυλάκιο της. 

Συγκλονιστικές στιγμές ανθρώ-
πινου πόνου αλλά και ψυχικού 
μεγαλείου αποτελούν οι επιστολές 
των μελλοθανάτων Ποντίων, των 
καταδικασθέντων από τα Δικαστήρια 
της Αμάσειας σε απαγχονισμό το 
Σεπτέμβρη του1921. Λίγες ώρες πριν 
τον θάνατο τους κοινωνούν τις 
τελευταίες τους σκέψεις στα προ-
σφιλή τους πρόσωπα και καταλήγουν 
στις τελευταίες τους επιθυμίες. Ο 
Αλέξανδρος Ακριτίδης ανάμεσα στα 
άλλα επιθυμεί η οικογένεια του να 
φροντίσει να δοθούν στην Μέριμνα 5 
λίρες.[23] 

Η δράση της Αδελφότητας ανα-
γνωρίζεται και εξαίρεται σε πλήθος 
δημοσιευμάτων και κατάγράφεται σε 
πλήθος δημοσίων εγγράφων: Ο 
Έλληνας Πρόξενος την χαρακτηρίζει 
«αδιαλείπτως προαγώμενη», ενώ στο 
«Φάρο της Ανατολής» διαβάζουμε για 
την «εθνωφελή δράση» της Αδελ-
φότητας, που «τυγχάνει πασίγνω-
στος». Από τις γνωμοδοτήσεις των 
ορκωτών λογιστών της Μητροπόλεως 
Τραπεζούντας διαβάζουμε για τις 
κυρίες της Μέριμνας ότι: «ησύχως 
αθορύβως και αποτελεσματικώς εργάζονται, μη θηρεύουσαι επίδειξην..» 

Επιστολή του μελλοθάνατου Αλέξανδρου 
Ακριτίδη, εμπόρου Τραπεζούντας.   Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής  

Ποντιακών Μελετών 
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Τέτοια απήχηση έχει η δουλειά των Κυριών που επιφανείς Τραπεζούντιοι προ-
σφέρουν στην Αδελφότητα όχι μόνον χρήματα αλλά και φιλάνθρωπο-αρωγό έργο.  

Τόσο ο ιατρός Ανδρέας Μεταξάς όσο και ο ιατρός Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος 
αφιλοκερδώς έχουν αναλάβει την ιατρική φροντίδα των κοριτσιών της Μέριμνας.   

Στις άπορες κοπέλες προσφέρεται δωρεάν και η φαρμακευτική τους αγωγή. 
Οι κυρίες της Μέριμνας προσφέρουν πέρα από την εκμάθησης τέχνης και τη 

βοήθεια εξασφάλισης ενός σταθερού εισοδήματος μέσα από αυτήν και 
διαπαιδαγώγηση ηθική, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η πολύ καλή δουλειά τους 
και στον τομέα αυτόν αποτυπώνεται στην φράση που συνήθιζαν να λένε οι 
προξενήτρες όταν τους ρωτούσαν για κάποια δεσποινίδα που τύχαινε μαθήτρια της 
αδελφότητας: « Της Μερίμνης κορίτς εν. Τιδέν πα μη ρωτάς» [24] 

 
Γ. Επίλογος. 

Η Μέριμνα δρα στην Πατρίδα για δυο περίπου δεκαετίες, χρονικό διάστημα που 
δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο, συγκρινόμενο με το χρόνο ζωής άλλων παρεμφερών 
ιδρυμάτων και συλλόγων. Παρόλα αυτά οι ρίζες της στην παράδοση της Ποντιακής 
φιλανθρωπίας είναι στέρεες, γεγο-
νός που οφείλεται στο πολυσχιδές 
και ουσιαστικό του έργου της. 
Ενός έργου που από το ξεκίνημα 
του μέχρι τα σήμερα, διέπεται από 
την ανιδιοτελή προσφορά στον 
συνάνθρωπο. Οι κυρίες της Τρα-
πεζούντας μέσα από την Μέριμνα 
τους βρήκαν μια πόρτα, που όταν 
την άνοιξαν η φυσική γυναικεία 
ευαισθησία τους, ξεχύθηκε και 
αγκάλιασε τον κόσμο τους. 

Ίσως να είναι η φυσική αυτή 
ευαισθησία, ίσως πάλι και αυτή 
να λειτούργησε συνεπικουρικά σε 
ένα ανοιχτό στις επικλήσεις των 
καιρών πνεύμα , το γεγονός είναι 
ότι η Μέριμνα  υπήρξε ο ευαί-
σθητος δέκτης των αναγκών των 
γυναικών και ταυτόχρονα ο 
μετασχηματιστικός δίαυλος μέσα από τον οποίον δρομολογήθηκε η επίλυση τους. 

Αν κάτι μπορεί να πιστωθεί χωρίς δεύτερη σκέψη στην Μέριμνα είναι το 
καινοτόμο των ιδεών και της δράσης της.  Εισβάλλει σε έναν παρθένο για τη γυναίκα 
χώρο, σε έναν ανδροκρατούμενο καθαρά κόσμο και βαδίζει τον δικό της δρόμο και 
όχι την πεπατημένη, που θα ήταν και το ασφαλέστερο. 

Καθ όλα τα χρόνια της δράσης της μένει σταθερή στις κοινωνικές και 
θρησκευτικές αξίες που διαμόρφωσαν την Εθνική Ποντιακή συνείδηση, παρόλα 

Εφημερίδα «Φάρος της Ανατολής» του Δ. Χ. Σεράση.  
Φωτογραφικό αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. 
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αυτά όμως δεν πέφτει στο λάθος της μονολιθικότητας και της στατικότητας παρά 
δρα με πρωτοφανή ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των καιρών.  

105 χρόνια μετά την ίδρυση της Αδελφότητας κυριών Τραπεζούντας                 
«η Μέριμνα»,  ο σύλλογος συνεχίζει τη δράση του με την ίδια δυναμική με την οποία 

πρωτοξεκίνησε. Η συνθήκη της Λωζάννης 
και η ανταλλαγή των πληθυσμών διέκοψαν 
προσωρινά μόνον την πορεία του στο 
χρόνο, δημιούργησαν όμως παράλληλα τις 
ανάγκες εκείνες που ώθησαν στην 
επανασύσταση του στην Ελλάδα, το 1923. 
Ακόμη μια πρωτιά στις πολλές που κατέχει 
η Μέριμνα είναι ότι αποτελεί το μοναδικό 
Ποντιακό φιλανθρωπικό σύλλογο που 
επέζησε του ξεριζωμού και συνεχί-ζει  το 
έργο του στην Ελλάδα μέσα από  την 
ίδρυση χειροτεχνικού εργαστηρίου,  τη 
δημιουργία της Παιδόπολης «Άγιος 
Ευγένιος», την ίδρυση της «Στέγης 
Κοριτσιού», την λειτουργία του παιδικού 
σταθμού «Αργώ»,  τη θεμελίωση  και 
άριστη λειτουργία του οίκου ευγηρίας 

«Διαμαντίδειος Στέγη» και το 
προσφάτως ιδρυθέν Μουσείο 
Κεντήματος, αληθινού κοσμήματος της 
συμπρωτεύουσας. Στα χρόνια της εδώ 
μετοίκησης της η Μέριμνα ξεδιπλώνει 
τον συναισθηματικό πλούτο της και 
γίνεται μια αγκαλιά που μέσα της 
κλείνει όλους όσους την έχουν ανάγκη. 
Από τους πρώτους πρόσφυγες του 22 
στους ομογενείς αδελφούς της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης κι από εκεί στην 
Μαρτυρική Κύπρο και στη δημιουργία 
του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάς –Κύπρος 
με σημερινή του πρόεδρο την κυρία 
Άννα Θεοφυλάκτου. 

Ο Γαβριήλ Λαμψίδης για να προβάλει στον Τύπο την βράβευση της Μέριμνας 
από την Ακαδημία Αθηνών τον Νοέμβρη του 1938, γράφει: «Υπήρχε ένα υψηλό 
κύρος που κανείς δεν αμφισβητούσε. Η βράβευση της Ακαδημίας το φώτισε και το 

Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος.  
Φωτογραφικό αρχείο Άννας Θεοφυλάκτου. 
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«έδειξε» στο Πανελλήνιο. Η Μέριμνα Ποντίων Κυριών ανέβηκε πολύ ψηλά και έχει- 
δικαιολογημένα τους προβολείς του πανελληνίου ενδιαφέροντος στραμμένους προς 
αυτήν… όταν τα πνευματικά ιδρύματα μιας χώρας έχουν σωματεία όπως η Μέριμνα 
Ποντίων Κυριών, στέκονται κι αυτά ψηλότερα, γιατί τιμούν και τιμούνται».  

 
Ευχαριστούμε θερμά τον Ιστορικό-ερευνητή κύριο Χατζηκυριακίδη Σ. 

Κυριάκο και την κυρία Άννα Θ. Θεοφυλάκτου για την αμέριστη βοήθεια και 
συμπαράσταση τους χωρίς την οποία το παρόν πόνημα θα ήταν κατά πολύ 
φτωχότερο. 
   
Παραπομπές. 

 
[1]  "Tanzimat - Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα"- 
Γεώργιος Τζεδόπουλος 
[2]   Πύλη (ή Υψηλή Πύλη): Ονομασία της Οθωμανικής κυβέρνησης από την πύλη στην 
είσοδο του κτιριακού συμπλέγματος που στέγαζε τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες της 
Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. 
[3]   Στις 3 Νοεμβρίου 1839 ο διάδοχος του Μαχμούτ Β' σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ (1839-
1861) εξέδωσε στην Κωνσταντινούπολη το αυτοκρατορικό διάταγμα που έμεινε γνωστό ως 
Χάτι Σερίφ του Γκιουλχανέ. Tο διάταγμα κοινοποιούσε την ανάληψη μεταρρυθμιστικού 
έργου, που συνοψιζόταν υπό τον όρο Τανζιμάτ (=μεταρρύθμιση, τακτοποίηση), με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Aυτοκρατορία. Ως κατευθυντήριες γραμμές του 
Τανζιμάτ θεωρούνταν ο σεβασμός της ασφάλειας, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων 
ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους και η ισότητά τους απέναντι στο νόμο. Eπιπλέον, γινόταν 
λόγος για φορολογικές μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση της ενοικίασης των φόρων, 
γνωστής ως ιλτιζάμ (iltizam), και ο καθορισμός του φορολογικού βάρους ανάλογα με την 
περιουσία και τα εισοδήματα του φορολογουμένου. Aναγγέλλονταν  επίσης μεταρρυθμίσεις 
σχετικά με τον τρόπο άσκησης της στρατιωτικής υπηρεσίας και επιβεβαιωνόταν η κατάργηση 
των μονοπωλίων 
[4]   Η ίδρυση της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών το 1204, σηματοδοτεί μια νέα 
πορεία,  δυόμισι περίπου αιώνων, με την  Τραπεζούντα ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, 
να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, όχι μόνο ως πολιτική δύναμη αλλά κυρίως ως 
οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. 
[5]    Διοικητική Διαίρεση της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Η διοικητική διαίρεση  
παρουσιάζεται αναλυτικά με τις αντίστοιχες τουρκικές ορολογίες 
Βιλαέτι Τραπεζούντας 
         Έκταση: 31.300 τ.χμ. 
Αποτελείται από τέσσερα σαντζάκια: Τραπεζούντας, Τζανίκ (Αμισός), Λαζιστάν, Κιουμούς-
χανέ. 
Τραπεζούντα: Αποτελείται από εννέα καζάδες: Τραπεζούντας, Τζεβιζλίκ, Σουρμένων, Ακτσέ-
αμπάτ, Βάκφι-κεμπίρ, Κοράλλων, Τριπόλεως, Κερασούντας, Κοτυώρων (Ορδού). 
Τσάνικ: Αποτελείται από πέντε καζάδες: Φάτσας, Οινόης, Τσαρσαμπά, Αμισού (Σαμψούντα), 
Πάφρας. 
Λαζιστάν: Αποτελείται από τέσσερις καζάδες: Ριζαίου, Όφεως, Αθηνών, Χόπας. 
Κιουμούς-χανέ: Αποτελείται από τέσσερις καζάδες: Κιουμούς-χανέ (Αργυρούπολη), Ιορούλ, 
Κιλκίτ, Σιράν. 
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Βιλαέτι Κασταμονής 
          Έκταση: 60.000 τ.χμ. 
Αποτελείται από τέσσερα σαντζάκια: Κασταμονής, Μπόλου, Κάγγερι (Γαγγρών), Σινώπης. 
Κασταμονή: Αποτελείται από οκτώ καζάδες: Κασταμονής, Ινεπόλεως, Δζίδδε, Τατάι, Αράτς, 
Ζαφραμπόλεως (Θεοδωρούπολη), Τας-κιοπρού (Λίθινη γέφυρα), Τοσίων. 
Μπόλος: Αποτελείται από εννέα καζάδες: Παρθενίου, Έρεγλι, Μπόλου, Γκιονέκ ή Τορπαλί, 
Γκέρενδε, Δούντζε, Μουδουρνού, Χαμητιέ, Ζουγγουλδάκ. 
Γάγγρα:  Αποτελείται από τρεις καζάδες: Γαγγρών, Τσερκέζ-κιοϊ, Ισκελίπ. 
Σινώπη: Αποτελείται από τρεις καζάδες: Σινώπης, Μπογιαμπάτ, Αγιατζίκ. 
Βιλαέτι Σεβάστειας (Σιβάς) 
         Έκταση: 83.700 τ.χμ. 
Αποτελείται από τέσσερα σαντζάκια: Σιβάς, Καρά-χισάρ-σαρκί, Τοκάτης, Αμάσειας. 
Σεβάστεια:  Αποτελείται από οκτώ καζάδες: Σιβάς, Γιλδίζ-ελλί, Τοννούς, Αζιζιέ, Γκιορούν, 
Δάρεντε, Δάβριτζε ή Δίβριτζι, Κοτς-κιρί ή Χαφίκ. 
Καρά-χισάρ-σαρκί ή σεμπίν (Κολώνεια): Αποτελείται από πέντε καζάδες: Μεσουδιέ, Καρά-
χισάρ, Σου-σεχίρ, Κοϊλού-χισάρ, Χαμητιέ. 
Τοκάτη: Αποτελείται από τέσσερις καζάδες: Τοκάτης ή Τοκάτιου (Ευδοκιούπολη ή Ευδοκιά), 
Νικσάρ (Νεοκαισάρεια, τα αρχαία Κάβειρα, έπειτα Διόσπολη, έπειτα Σεβαστή, έπειτα 
Νεοκαισάρεια), Ερμπαά, Ζήλιε (Ζήλα). 
         Αμάσεια: Αποτελείται από οκτώ καζάδες: Αμάσειας, Μετζίτ-ουζού, Χατζήκιοϊ ή 
Κιουμούς-χατζή-κιοϊ, Μερζιφούν ή Μερζεφούν ή Μαρσοβάν (Ηλιούπολη), Λαδίκ 
(Λαοδίκεια), Κάβζας, Οσμαντζίκ, Βεζίρ-κιοπρού. 
[6] «Οι διαθέσιμες πηγές και η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν πλήθος αναφορών στις 
σχέσεις ελλαδικού κράτους και Πόντου κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Στις σχέσεις αυτές 
σημαίνουσα θέση έχει, εκτός των άλλων και η έλευση ενός αριθμού Ποντίων μαθητών 
αποφοίτων σχολείων της πατρίδας τους στην Αθήνα για να σπουδάσουν στο εκεί 
Πανεπιστήμιο ως υπότροφοι φιλεκπαιδευτικών συλλόγων της Τραπεζούντας και στη 
συνέχεια να επιστρέψουν εκεί για να στελεχώσουν τα εκεί σχολεία και κυρίως το 
Φροντιστήριο.» Παυλίδης Αντώνιος.  
[7]    Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον 
Πόντο κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. «Τη  11η  και 15η Σεπτεμβρίου του 1902 η 
Ελληνική Κοινότης Τραπεζούντος ετέλει εορτήν δημοτελή και πανηγυρικήν, ήτις άληστον 
κατέλειπε μνήμην πάσι τοις κατ' αύτην παραστάσιν, εώρταζε τά εγκαίνια του νεοδμήτου 
Ελληνικού Φροντιστηρίου και τη μέν 11η Σεπτεμβρίου εορτή της υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού μετά το πέρας της ιεράς Λειτουργίας, τελεσθείσης, εν τω Μητροπολιτικώ ναώ, άπας 
ο κλήρος της πόλεως μετά της χρυσοϋφάντου αυτού περιβολής επί  κεφαλής έχων την Α. 
Σεβασμιώ-τητα τον Μητροπολίτην , προηγουμένων των εξαπετρύγων και των Σταυρών και 
ακολουθούντος σύμπαντος του λαού , ού την αθρόαν συρροήν δεν εκώλυσαν αι κατ΄ εκείνην 
την στιγμήν πίπτουσαι  πυκναί ψεκάδες βροχής, επορεύθη εις το νεόδμητον κτίριον, και εν τη 
ευρεία αυτού και κεκοσμημένη αιθούση ετελέσθη μετ' εκτάκτου κατανύξεως ο νενομισμένος 
αγιασμός, αφ' ού καθηγιάσθησαν αι ευρείαι του νεοδμήτου κτιρίου αίθουσαι ανελθών το 
βήμα ο υπό της επί των εγκαινίων επιτροπείας επί τούτω εντεταλμένος νά εκφωνήση τον 
πανηγυρικόν της ημέρας καθηγητής του Φροντιστηρίου κ. Α.Ν. Ιεροκλής απήγγειλεν από 
στήθους ενώπιον της σεπτής χορείας των μεγάλων της Κοινότητος ευεργετών και απείρου 
πλήθους τον έμπροσθεν δημοσιευόμενον λόγον. Μεθ' ό ο ιατρός κ. Αδάμ Ευφραιμίδης 
ομίλησε «περί ομονοίας των πολιτών» και εν τέλει η Α . Σεβασμιότης ο Μητροπολίτης 
Τραπεζούντος διά προσφωνήσεως θερμής και εγκαρδίου συνεχάρη τους πολίτας διά το μέγα 
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όντως κατόρθωμα , την ταχείαν αποπεράτωσιν του τοσούτον μεγαλοπρεπούς σχολικού 
κτιρίου. 
         Τη δ' επιούση Κυριακή εκτός των κοινοτικών αρχών καταλαβουσιν εγκαίρως υπό τήν 
προεδρίαν της Α. Σεβασμιότητος τας εαυτών θέσεις και του συρρεύσαντος απείρου πλήθους 
προσήλθον κατά την ορισμένην υπο του προγράμματος της τελετής ώραν πάντες οι επισήμως 
προσκεκλημένοι καί μεταξύ των πρώτων η Α.Ε. ο πρώην Γενικός Διοικητής του Νομού 
αείμνηστος Καδρή βέης ο στρατιω-τικός Διοικητής, οι Πρόξενοι των Δυνάμεων και 
αντιπρόσωποι των διαφόρων Κοινοτήτων. Τον πανηγυρικόν τη ημέρα ταύτη εξεφώνησεν ο εκ 
των δικηγόρων της πόλεως κ. Ν. Ορφανίδης ομιλήσας Τουρκιστί περί της σημασίας του 
έργου, ανεγερθέντος τη Υψηλή επινεύσει του Κραταιοτάτου Ημίν Άνακτος Σουλτάν Απτούλ 
Χαμήτ  Χάν του Β! και τη προφρόνι προστασία  του εξοχωτάτου Γενικού Διοικητού Καδρή 
Βέη. Μετά τον δικηγόρον κ. Ορφανίδην αναβάς τω βήμα ο λόγιος Γυμνασιάρχης κ. Μ. 
Παρανίκας ομίλησε διά βραχέων περί της ιστορίας του Ελληνικού Φροντιστηρίου. Μετά δε 
τον κ. Γυμνασιάρχην η Α. Σεβασμιότης προσεφώνησε τους παρόντας τουρκιστί 
ευχαριστήσας τους επισήμως προσκεκλημένους και ούτω έληξεν η εορτή εν μέσω της 
γενικής χαράς πάντων των ομογενών, εν τη ψυχή των οποίων ανεξάλειπτον αφήκεν 
εντύπωσιν η επι δύο ημέρας γενομένη πρωτοφανής διά την ημετέραν πόλιν τελετή των 
εγκαινίων του νεοδμήτου ημών Φροντιστηρίου.» Παρουσίαση της τελετής των εγκαινίων του 
Φροντιστηρίου Τραπεζούντος στον τοπικό Τύπο. 
[8]    «Η παρουσία του σεβαστού Κυμινήτη στην Τραπεζούντα υπαγορεύτηκε από τη διττή 
ανάγκη της αντιμετώπισης της Καθολικής προπαγάνδας που είχε αναπτυχθεί στην πόλη την 
εποχή αυτή και της κάλυψης του κενού που υπήρχε όσον αφορά τη σύσταση οργανωμένου 
σχολείου. Συγκεκριμένα το 1682 εμφανίστηκαν στην πόλη καθολικοί μοναχοί που 
επιδίδονταν στην δωρεάν διδασκαλία για προσηλυτιστικούς λόγους. Τη δράση των 
καθολικών κατόρθωσε να ανακόψει ο Κυμινήτης κυρίως με την ίδρυση ανταγωνιστικού 
σχολείου στην πόλη. Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, του οποίου σχολάρχης ανέλαβε το 
1683, έμελλε να αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του 
ελληνορθόδοξου στοιχείου ολόκληρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι την 
αποχώρηση των Ελληνορθόδοξων από την περιοχή. Ωστόσο το σχολείο που ίδρυσε ο 
Κυμινήτης με πρότυπο την Πατριαρχική σχολή του Φαναρίου, με δυσκολία φανέρωνε τη 
μελλοντική του εξέλιξη. Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή του ίδιου του Κυμινήτη προς 
το δάσκαλό του Ιωάννη Καρυοφύλλη, οι πρώτοι μαθητές του ήσαν συνολικά 20. Τη 
σχολαρχία του Φροντιστηρίου διατή-ρησε ο Κυμινήτης έξι χρόνια. Στο διάστημα αυτό η 
προσφορά του στην ανάπτυξη της παιδείας της Τραπεζούντας ήταν πολύπλευρη και συνεχής. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, ο Κυμινή-της 
αγωνίστηκε «υπέρ της παιδείας και της ορθοδόξου ημών πίστεως», δρώντας μάλιστα και ως 
ιεροκήρυκας στους ναούς της Τραπεζούντας. Το 1689, ωστόσο, προσκλήθηκε στο 
Βουκουρέστι για να αναλάβει σχολάρχης της Αυθεντικής Ακαδημίας. Ο Κυμιτήνης δέχτηκε 
την πρόταση και εγκατέλειψε οριστικά τη γενέτειρά του.   
[9]     Άφησε με Δράκε, άφησε με πέντε έξι ημέρες, 
         να πάω να δω τους δικούς μας  κι έρχομαι Δράκε και με τρως. 
[10]   Απόψε το βράδυ μπροστά μου ήρθε ο Χάρος. 
         Τον θάνατο δεν τον σκέφτηκα, μόνον τους δικούς μας πως θα χάσω. 
[11]   Εργάτες, εισοδήματα : 1.000 γρόσια - φόρος 15 γρόσια 
         Οπωροπώλες  εισόδημα: 40.000 γρόσια - φόρος  166,2 γρόσια 
         Έμποροι εισόδημα : 500.000 γρόσια -  φόρος  πάνω από 2.000 γρόσια 
         (Π.Ε. 1951, σελ. 787, 788 και  Π. Τριανταφυλλίδης 1870, σελ. 110-112) 
[12]   Μεταγενέστεροι της Μερίμνης γυναικείοι σύλλογοι στον Πόντο κατά Κυριακή 
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         Μαμώνη και Λήδα Ιστικοπούλου: Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών  Αμισού (εικάζεται 
ως μεταγενέστερος γιατί δεν υπάρχει το ακριβές έτος ιδρύσεως) 
        -Επιμελητήριον Παλλάς Πάφρας - Έσπερος-Δράση Μερζιφούντας 
[13]   Μετ. Αρμέγει τις αγελάδες, μαζεύει τα ξύλα, προσέχει τα ζώα. 
[14] Άννα Θ. Θεοφυλάκτου. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1924, η Άννα Θεοφυλάκτου 
είναι κόρη του Θεοφύλακτου Θεοφυλάκτου και της Ιφιγένειας Κογκαλίδου Θεοφυλάκτου. 
Σπούδασε στο ΑΠΘ ιατρική και έλαβε την ειδικότητα της οφθαλμιάτρου. Την περίοδο της 
Κατοχής υπήρξε  ενεργό μέλος της Αντίστασης. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τα κοινά 
και φιλάνθρωπα έργα. Επί 9 χρόνια υπηρέτησε τη Μέριμνα από τη θέση της προέδρου και 
δεν σταμάτησε να προσφέρει σε αυτήν μέχρι σήμερα. Επί της προεδρίας της  συστάθηκε ο 
παιδικός σταθμός «Αργώ», για την ανακούφιση της εργαζόμενης μητέρας και κατόπιν 
εισήγησης της ο πολιούχος της Τραπεζούντας, Άγιος Ευγένιος, ορίστηκε από την Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας ως πολιούχος της Καλαμαριάς. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του Συνδέσμου Φιλίας «Ελλάς-Κύπρος» και σήμερα διατελεί πρόεδρος του, ενώ πολλάκις 
έχει τιμηθεί από του Κύπριους για την προσφορά της. Η αρχειακή φωτογραφική και 
κειμηλιακή  της συλλογή που αφορά τον Πόντο, είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Το 1992 η 
κυρία Θεοφυλάκτου, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών» για την αξιόλογη κοινωφελή 
δράση της». 
[15] Παρθεναγωγείο Τραπεζούντας (Η ελληνική Παιδεία στον Πόντο. Σωφρόνης 
Χατζησαββίδης). 
         Η εκπαίδευση των αγοριών  και κοριτσιών στον Πόντο γινόταν κατά βάση σε χωριστά 
σχολεία, αλλά αυτό εφαρμοζόταν σε μεγάλες πόλεις ή κωμοπόλεις. Στα μικρά μέρη όπου ο 
αριθμός των μαθητών ήταν μικρός η εκπαίδευση ήταν μικτή. Στην Τραπεζούντα, το 1846,  
ιδρύθηκε το Παρθεναγωγείο με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης στα θήλεα της πόλης,  με  
πρώτη Διευθύντρια την Μαριγώ Καριοφύλη. Η πρωτοβουλία της ίδρυσης του αποδίδεται 
στον Δημήτρη Αυγερινό και στους καθηγητές του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, 
Κωνσταντίνο Ξανθόπουλο και Περικλή Τριανταφυλλίδη. Αρχικά λειτούργησε ως Δημοτικό 
σχολείο αλλά σύντομα απέκτησε Νηπιαγωγείο και Ημιγυμνάσιο. Περιλάμβανε οκτώ τάξεις: 
μια προκαταρτική-νηπιαγωγείο, τέσσερις δημοτικό και τρεις σχολαρχείο.Οι μαθήτριες του 
παρθεναγωγείου ήταν ομοιόμορφα ενδεδυμένες, είχαν φροντισμένη κόμμωση και 
υποχρεούνταν να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που 
καθόριζε η διοίκηση του Ιδρύματος και να φέρονται «κοσμίως».Η διδακτέα ύλη περιλάμβανε 
θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα δεν διέφεραν των μαθημάτων 
των σχολείων αρρένων και σε γενικές γραμμές η διδακτέα ύλη αυτών των μαθημάτων ήταν 
ίδια με αυτής των σχολείων στην Ελλάδα. Τα πρακτικά μαθήματα είχαν να κάνουν με 
οικιακές ασχολίες και την οικιακή οικονομία όπως ταπητουργία, κέντημα, κοπτική ,ραπτική. 
[16] Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικών και οθωμανικών σχολείων της Τραπεζούντας 
το 1903 
Α. Ελληνικά σχολεία 
Κεντρικά σχολεία Φροντιστηρίου                                          μαθητές          1050 
Κεντρικό  Παρθεναγωγείο                                                      μαθήτριες        420 
Συνοικιακά σχολεία, μαθητές και μαθήτριες                                                  500 
Σύνολο Ελλήνων μαθητών –μαθητριών Τραπεζούντας                               1970 
Β. Οθωμανικά (Μουσουλμανικά) σχολεία 
Ιταντιέ ( Γυμνάσιο)                                                                 μαθητές            250 
Ρουστιέ  (Ημιγυμνάσιο)                                                             >>                 310 
Παρθεναγωγείο                                                                       μαθήτριες          55 
Σύνολο  Οθωμανών μαθητών-μαθητριών Τραπεζούντας                               632 
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         Από: «Ημερολόγιον του Πόντου, έτους 1903», Ιωαννίδης Ι.  στο ΠΕ, περίοδος Β΄, τ. 
4ο, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 113. 
[17]   Στη Σμύρνη λειτουργεί ήδη από το 1889 η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών, η οποία 
προσφέρει εκμάθηση τέχνης και προσφορά εργασίας στα άπορα κορίτσια της Σμύρνης. 
[18]  Οι γραφικές και λογιστικές εργασίες ήταν ευθύνη του ισόβιου λογιστή του σωματείου 
Ζευγαρόπουλου Κλεάνθη για τον οποίον διαβάζουμε στην Λογοδοσία του Συμβουλίου τα 
σχόλια των ελεγκτών: « Κατόπιν της αυστηράς  εξελέγξεως ταύτης, ηθέλομεν παραβή το 
καθήκον μας, εάν δεν αναφέρωμεν συγχρόνως την τάξιν, την καθαριότητα των βιβλίων, την 
περί την διαχείρισιν αφήνειαν και ακρίβειαν του λογιστού κ. Κλεάνθους Ζευγαρόπουλου…». 
[19] 100 χρόνια προσφοράς. "Μέριμνα Ποντίων Κυριών". Κυριάκος Στ. 
Χατζηκυριακίδης. Παραπομπές κεφαλαίου Γ σελ 320. Παραπομπή 7 και 8: 
         Έκθεσις πεπραγμένων από 1.9 .1910 μέχρι  31.8.1911«εν τέλει του έτους έμειναν εν 
τη Ραπτική εργάτριαι 28 και εν τοις κεντήμασιν 51 εν συνόλω 79». 
         Φάρος της Ανατολής. Αρ.φ 176, σελ 6 στις 24.10.1910 «Αι εργασίαι του 
Καταστήματος της Μερίμνης ήρξαντο την 8ην παρελθόντος Νοεμβρίου, το δ εργαστήριον 
αυτής αριθμούν  νυν περί τα 85 κοράσια». Η αποχώρηση αρκετών μαθητριών στα μέσα της 
χρονιάς, που παρατηρούταν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των τμημάτων, οδήγησε το 
συμβούλιο στη λήψη μέτρων για την οργάνωση και εντατικοποίηση της εκπαίδευσης. 
Λογοδοσία Συμβουλίου: οπ σ11: Το συμβούλιο αποφάσισε να κρατάει εβδομαδιαίως ένα 
ποσοστό των «εργατικών» κάθε κοριτσιού, σκοπεύοντας να του το επιστρέψει κατά την 
αποφοίτηση του στο τέλος του έτους. Όποια μαθήτρια αποχωρούσε νωρίτερα έχανε το 
παρακρατηθέν αυτό ποσό, γι αυτό και το μέτρο δεν άργησε να φέρει αποτελέσματα. 
[20] Πρώτη επόπτρια του εργαστηρίου υπήρξε η Βασώ Ασλανίδου, ενώ και η Θάλεια 
Σαουλίδου και Αφροδίτη Εφραιμίδου διετέλεσαν κι αυτές επόπτριες και εξάσκησαν τα 
καθήκοντα της γενικής διεύθυνσης του Καταστήματος με απόλυτη επιτυχία. 
[21] Θάλεια Τριανταφυλλίδου-Σαουλίδου. Η κόρη του  ιστορικού Περικλή Τριανταφυλλίδη, 
Θάλεια, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1863 . Παντρεύτηκε τον καθηγητή του 
Φροντιστηρίου Τραπεζούντας Παντελή Σαουλίδη και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Μέριμνας 
τόσο το 1904 στον Πόντο όσο και το 1923  στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε η πρώτη πρόεδρος της 
Μέριμνας στην Ελλάδα και συνολικά διατέλεσε πρόεδρος της 22 χρόνια. Χάρη στις 
προσπάθειες της η Μέριμνα απέκτησε  ιδιόκτητη στέγη: στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής 
κατοχής η κυρία Σαουλίδου αποπλήρωνε τις δόσεις του δανείου για την αγορά του 
νεοκλασικού διώροφου στην Βας. Όλγας. 86 ετών αποσύρθηκε λόγω γήρατος από την ενεργή 
δράση και ανακηρύχτηκε «Μάνα» της Μέριμνας 
[22]  Ο Κωσταντίνος Ιωακειμίδης από την Κερασούντα του Πόντου διηγήθηκε την 
προσωπική του ιστορία στον Παναγιώτη Τανιμανίδη.  Ελληνικό Ορφανοτροφείον 
Τραπεζούντας. Τανιμανίδης Παναγιώτης. 1987. 
[23]  Επιστολή μελλοθανάτου Αλέξανδρου Ακριτίδη, εμπόρου Τραπεζούντας. Από το αρχείο 
της Αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς. 
1921  7βρ  5 Κυριακή. Γλυκυτάτη μου Κλειώ. Σήμερον τελεσθεί εν τη φυλακή λειτουργία και 
εκοινωνήσαμε όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασισθεί ο δια της κρεμάλας 
θάνατος. Αύριον θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 Τραπεζούντιοι και θα γίνει ο δι' 
αγχόνης θάνατος. Την Τρίτην δεν θα είμεθα εν ζωή, ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς 
και σε  σας να δώσει ευλογίαν και υπομονήν και άλλο κακόν να μη δοκιμάσητε. Όταν θα 
μάθετε το λυπηρόν γεγονός να μη χαλάσετε τον κόσμον, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας 
παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσης όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου 
Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά τον 
Γέργον να τελειώσει το σχολείον και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννην ας τον έχει μαζί 
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του στη δουλειά. Από τα μικρά, τον Παναγιώτη να στείλεις στο σχολείο, την Βαλεντίνην να 
την μάθης ραπτικήν. Την Φωφών να μη χωρίζεσαι ενόσω ζεις. 
         Εις τον Στάθιον τας ευχάς μου και την υποχρέωσιν όπως χωρίς αμοιβήν διεκπεραιώσει 
όλας τα οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα του αναθέσητε. 
         Ο παπα Συμεών ας με μνημονεύσει ενόσω ζη. Να δώσης 5 λίρες στην Φιλόπτωχον, 5 
λίρες στην Μέριμναν, 5 λίρες στου Λυκαστή το σχολείον. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι 
αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο βαίνω προς τον πατέρα και 
συγχωρήσατέ μου ο υμέτερος Αλ. Γ. Ακριτίδης 
[24]  Μετ «Της Μέριμνας κορίτσι είναι. Τίποτε άλλο μην ρωτάς.» 
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  Θεοφάνης Μαλκίδης 
 

Ο  Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» 
Μερζιφούντας. 

 
1. Εισαγωγή 

Η παρουσία του ελληνικού λαού στη Μικρά Ασία, Πόντο, Θράκη, Καππαδοκία, 
Κωνσταντινούπολη, Θρακικές Σποράδες (Ίμβρος και Τένεδος), αποτέλεσε για 
χιλιάδες χρόνια μία καταλυτική συνθήκη για την ανάπτυξη του ελληνικού αλλά και 
παγκόσμιου πολιτισμού. Αυτή η συνθήκη μέσα από οργανωμένες και 
προσχεδιασμένες δραστηριότητες, διαλύθηκε, οι ψηφίδες του μεγάλου ψηφιδωτού 
του Ελληνισμού της καθ΄ ημάς Ανατολής καταστράφηκαν και  χιλιάδες 
ακρωτηριασμένα σώματα, έφτασαν στις ακτές της Ελλάδας και αλλού για να 
θυμίζουν, ανθρώπινα ράκη πλέον, τον πλούσια και μακραίωνη ιστορία. Η 
Γενοκτονία στοίχισε τη ζωή σε περίπου ένα εκατομμύριο Έλληνες από τη Σμύρνη 
και την Τραπεζούντα, μέχρι την Αδριανούπολη και την Αμάσεια, διαλύοντας μαζί 
και τον αρχιτεκτονικό, γαστρονομικό, και γενικά το πολιτισμικό και παραγωγικό 
δημιούργημα των Ελλήνων. Η προσφυγιά στην Ελλάδα, είχε εκτός από τη  θύμηση 
για την απώλεια προσφιλών προσώπων  και την λήθη για την ιδιαίτερη πατρίδα. Οι 
τάσεις στην πολιτική και την ευρύτερη κοινωνία ήταν «να ξεχάσουμε»1, έστω και 
εάν αυτό προϋπόθετε την λοβοτομή ενός ολόκληρου ενός σημαντικού μέρους του 
ελληνικού λαού, που έζησε για χιλιάδες χρόνια σε ιστορικά κέντρα.  

Ευτυχώς οι εξαιρέσεις των Κέντρων Μελετών για τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη 
Θράκη, καθώς και των σωματείων και των συλλόγων, διέσωσαν  πολλά. Για 
παράδειγμα  αναφέρουμε τη μεγάλη προσπάθεια του Κέντρου Θρακικών Ερευνών2 

                                                
1Η υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας του 1930  δεν  λειτούργησε μόνο  οικονομικά εις 
βάρος των προσφύγων αφού «η συντριπτική πλειοψηφία τους είδε να χάνεται το ενδεχόμενο αποζημίωσης 
των περιουσιών τους αλλά λειτούργησε  ηθικά και πολιτικά σαν  το πρώτο μέσο  για την εξαφάνιση του 
προσφυγικού πληθυσμού, για την εξαφάνιση της μνήμης. Βλ. το σημαντικό έργο της Αναστασιάδου Ι.  
Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 1930. Αθήνα: Φιλιπππότη, 1982, σ.10.   
2 Το Θρακικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1927 από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, με πρωτεργάτες τον 
Π. Παπαχριστοδούλου και τον Σ. Κυριακίδη, εκδίδοντας το επιστημονικό σύγγραμμα  «Θρακικά» από 
το επόμενο έτος. Το  Θρακικό Κέντρο συνενώθηκε με την Εταιρεία  Θρακικών Μελετών το 1992, η 
οποία εξέδιδε από το 1933 το επιστημονικό σύγγραμμα «Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού Θησαυρού».  
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και άλλων Θρακικών πρωτοβουλιών και εκδόσεων1, του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών2,  της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών3, της Ένωσης Σμυρναίων4, καθώς 
και του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού 
(ΚΕΜΙΠΟ) του Δήμου Νέας Ιωνίας5, στη σύγχρονη περίοδο. Αλλά ο κανόνας ήταν 
διαφορετικός.  Έτσι η όποια κινητικότητα  περιοριζόταν  σε στατικές προσεγγίσεις 
γραφειοκρατικού ή φολκλορικού τύπου που δεν θα απέτρεπαν τη σοβαρή και 
συστηματική ανάλυση.  

Αργότερα, η  δραστηριοποίηση, στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του 1990, 
της δεύτερης και τρίτης γενιάς των προσφύγων οδήγησε στην ανάδειξη της 
γενοκτονίας των Ελλήνων  και στην αναγνώρισή της  από την ελληνική πολιτεία με  
σχετικά νομοσχέδια6.  

Ολοένα και περισσότερα πλέον στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για τη ζωή των 
Ελλήνων της καθ΄ ημάς Ανατολής. Ανάμεσά τους και αρκετά στοιχεία, τα οποία 
εκπλήσσουν για τον πλούτο της κοινωνικής ζωής, ο οποίος έπαψε να υπάρχει το 
1922-1923.   Οι Σύλλογοι είναι μερικές από τις όψεις αυτής της δραστηριότητας, 
σύλλογοι οι οποίοι δημιούργησαν μία ζωή εφάμιλλη ανεπτυγμένων κοινωνιών 
σύγχρονων αλλά και μεταγενέστερων.  

                                                
1 Βλ., Tα Θρακικά χρονικά του Στέφανου Ιωαννίδη (Ξάνθη), τη Θρακική Επετηρίδα του Μορφωτικού 
Ομίλου Κομοτηνής, το Αρχείο Θράκης (Αθήνα).  
2 Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών  με ιδρυτή τον Οκτάβιο Μερλιέ αποτέλεσε και αποτελεί 
σημαντικό ερευνητικό κέντρο που διέσωσε επίσης ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού. Το Κέντρο εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό  «Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών» και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές καταγραφές. Βλ.  τις εκδόσεις Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών. Ο τελευταίος Ελληνισμός της Μικράς Ασίας (κατάλογος). Αθήναι 1974 επίσης Η Έξοδος. 
Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, τομ. Α .́ Πρόλογος: Τενεκίδης Γ. 
Εισαγωγή , επιλογή κειμένων, επιμέλεια : Αποστολόπουλος Φ.Δ., Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
Αθήνα 1980. Ακόμη  Η Έξοδος.  Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, 
τομ. Β .́ Εισαγωγή – εποπτεία : Κιτρομηλίδης Μ. Π. επιμ. Μουρέλος Γ, Αθήνα 1982. 
3 Ο  μητροπολίτης Τραπεζούντας και μετέπειτα Ελλάδος Χρύσανθος,  και πρώτος πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποντιακών Μελετών γράφοντας στο εκδοτικό σημείωμα του «Αρχείου του Πόντου», 
επεσήμανε ότι δεν έπρεπε ν  ́«απολεσθή ο ιστορικός εθνικός πλούτος, της γλώσσης, και  του κοινωνικού 
και πνευματικού εν γένει βίου των Ποντίων». Μητροπολίτης  Χρύσανθος, Αρχείο του Πόντου (1928), 
σ.4.  Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών εκδίδει το επιστημονικό σύγγραμμα «Αρχείο Πόντου», έχει 
εκδώσει πολλά και σημαντικά βιβλία, ενώ έχει διασώσει σημαντικά κομμάτια  του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Βλ. ενδεικτικά το βιβλίο Χρύσανθος. Εκκλησία Τραπεζούντος. Αθήνα: Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών 1972. 
4 Η Ένωση εκδίδει το σημαντικότατο επιστημονικό περιοδικό «Μικρασιατικά Χρονικά» καθώς και  την 
εφημερίδα  Μικρασιατική Ηχώ.  
5 Το ΚΕΜΙΠΟ έχει πραγματοποιήσει επιστημονικά συμπόσια και έχει εκδώσει τα πρακτικά τους καθώς 
και πλήθος άλλων βιβλίων για τη Μικρά Ασία.   
6 Βλ. τη συνεδρίαση και τα πρακτικά της ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων  (συνεδρίαση ΞΘ΄ 
24/2/1994) επί του νομοσχεδίου «για την καθιέρωση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». 
Επίσης για τη γενοκτονία στη Μικρά Ασία και «περί καθιέρωσης της 14ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως 
ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος». Βλ. Νόμο 
2645/9.10.1998. 
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Το Κολέγιο Ανατόλια της Μερζιφούντας 

Το κείμενο εξετάζει τη δραστηριότητα του  Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου  
«Πόντος», ο οποίος έδρασε στη Μερζιφούντα και παράλληλα με το Αμερικανικό 
Κολλέγιο «Ανατόλια», αφού μέλη του συλλόγου ήταν μαθητές και απόφοιτοί του.  

Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» με πολλά τμήματα και με 
σημαντική δραστηριότητα, ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το βίαιο 
κλείσιμό του το 1921, έδωσε σπουδαία δείγματα της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων 
της περιοχής. Μάλιστα μέλη του απαγχονίστηκαν στην Αμάσεια το 1921, στα 
αποκαλούμενα από τους κεμαλικούς «Δικαστήρια Ανεξαρτησίας», αφού ο Σύλλογος 
κατηγορήθηκε σαν «επαναστατικός» από τις κεμαλικές αρχές, οι οποίες 
υλοποιούσαν το τελευταίο στάδιο της Γενοκτονίας.  

Η Μερζιφούντα πάντοτε αποτελούσε χώρο δράσης του Ελληνισμού του Πόντου, 
με στόχο την εθνική του αποκατάσταση1 και ένας σύλλογος, με μέλη την αφρόκρε-
μα της τοπικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε   να λείψει από αυτή τη δράση. Παρά την 
ανεπάρκεια των στοιχείων, όπως άλλωστε συμβαίνει με οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε 
στην Ανατολή και το  οποίο καταστράφηκε το 1922,   ο Ελληνικός Αθλητικός 
Σύλλογος «Πόντος» αποτελεί σημαντικό θεσμικό δημιούργημα των Ελλήνων του 
Πόντου με μεγάλη κοινωνική, πολιτισμική, και τέλος εθνική προσφορά2.     

 
2. Το Κολέγιο Ανατόλια της Μερζιφούντας και ο  Ελληνικός Αθλητικός   

Σύλλογος «Πόντος».  
Το Κολέγιο Ανατόλια της Μερζιφούντας  ιδρύθηκε το 1886 στο Ιεροδιδασκαλείο 

της Μερζιφούντας με τον Τσαρλς Τραιυσι (Charles Tracy) ως πρώτο πρόεδρο. Οι 
μαθητές είναι κυρίως Έλληνες και Αρμένιοι και είναι οικότροφοι, ενώ το διδακτικό 
προσωπικό απαρτίζεται από Έλληνες, Αρμένιους και Αμερικανούς.  Το 1895 
ξεκινούν οι πρώτες τουρκικές επιθέσεις 
κατά των Αρμενίων, οι οποίες κορυ-
φώνονται το 1914-1915 συμπεριλαμ-
βανομένων και αυτών που ανήκαν στο 
προσωπικό του «Ανατόλια». Το 1916 το 
«Ανατόλια» κλείνει λόγω του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και τις εγκα-
ταστάσεις του καταλαμβάνουν οθωμα-
νικά  στρατεύματα.  

Το 1919 το κολέγιο  ξανανοίγει  και  
το 1920 οι σπουδαστές του φτάνουν 
τους 218. Επίσης  218 κορίτσια φοιτούν 
στο Παρθεναγωγείο και το συγκρότημα 

                                                
1 Αλεξανδρής Α. «Η ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου 1918-1922: Ελληνική 
εξωτερική πολιτική και τουρκική αντίδραση» στο Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του. 
Αθήνα: Φιλιππότης 1980, σ.432-435.  
2 Θεοχαρίδης Δ. Καθηγητής του «Ανατόλια», τελευταίος πρόεδρος του Συλλόγου «Πόντος». «Τα εν 
Μικρά Ασία Αμερικανικά Κολέγια εν σχέσει προς τους Έλληνας». Πόντος Δ΄1912, σ.49-50.    Επίσης 
Μαμώνη Κ. «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Γ: Σύλλογοι Καππαδοκίας και 
Πόντου» Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (1986-1987), σ.155-227 .  
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Ο Τζωρτζ Χόρτον. 

μεχρι το 1924 που επαναλειτουργεί  στη Θεσσαλονίκη,  συμπεριλαμβάνει Νηπι-
αγωγείο, Σχολή για τους κωφούς, Γυμνάσια για αγόρια και κορίτσια, ένα κολεγιακό 
πρόγραμμα, ένα θεολογικό Ιεροδιδασκαλείο (για μουσουλμάνους), ένα από τα 

μεγαλύτερα νοσοκομεία της Μικράς Ασίας και ένα 
ορφανοτροφείο για 2000 ορφανά1. Με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών το Κολλέγιο κλείνει και όπως γράφει 
σχετικά ο αμερικανός διπλωμάτης Τζωρτζ Χόρτον 
(George Horton): «…Το Κολλέγιο «Ανατόλια» που 
ήταν στη Μερζιφούντα είχε στη πραγματικότητα την 
ίδια τύχη (με τα άλλα αμερ-ικανικά σχολεία).. το 
διδακτικό προσωπικό «σκο-ρπίστηκε. Αυτή είναι χωρίς 
αμφιβολία μία σωστή έκφραση για να την μεταχειριστεί 
κανείς για αθρώ-πους, πολλοί από τους οποίους έχουν 
υποφέρει μαρ-τύρια και βρίσκονται στον Ουρανό μαζί 
με πολλούς από τους δάσκαλους άλλων 
Κολλεγίων…»2.   

Οι Έλληνες του «Ανατόλια» δημιουργούν 
σωματειακές οργανώσεις. Μία τέτοια συλλογική 

προσπάθεια ήταν και ο  Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος», ο οποίος  
ιδρύθηκε από  μαθητές και αποφοίτους του «Ανατόλια» το 1903.  

Στη διοίκησή του συμμετείχαν τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι του 
κολεγίου και η δραστηριότητά του αφορούσε τους τομείς του πνεύματος, της τέχνης,  
του αθλητισμού, καθώς και την καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος, αντικρούοντας 
τη φήμη περί προτεσταντισμού και προσηλυτισμού στους κόλπους του κολεγίου : 
«Ημείς, οι ενταύθα Έλληνες μαθηταί…προσδράμοντας εις σχολήν ξένην δεν σημαίνει, 
καθώς πολλοί δυστυχώς νομίζουν, ότι λησμονήσαμεν την επλήρωσιν καθηκόντων 
Έλλησι μαθηταίς επιβαλλομένων, δεν σημαίνειν ότι προσηλυτίσθημεν είτε 
εξεφυλλίσθημεν. Διαμένομεν μετ’ ακραδάντων πεποιθήσεων εις τα πατροπαράδοτα. 
Είμεθα ότι και πας ομόφυλος ώφειλε να είναι, οιον ορθόδοξοι, εν όσω 
εξακολουθούμεν να είμεθα πιστά της ορθοδοξίας τέκνα, Έλληνες εν όσω είμεθα και θα 
είμεθα ένθερμοι υποστηρικταί και ζηλωταί της γλώσσης μας»3. 

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου οι οποίες ήταν μία φορά την εβδομάδα (κάθε 
Σάββατο) γινόταν συζητήσεις επί διαφόρων θεμάτων όπως «είναι ο πόλεμος 
ωφέλιμος δια την ανθρωπότητα εν γένει ή όχι, Αν πρέπει να υπάρχει συμφοίτησις 
αρρένων και θηλέων εις τα ελληνικά σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, Αν συμφέρει η 
μετανάστευσις των Ελλήνων υπό τας παρούσας περιστάσεις»4.  

                                                
1 Κολλέγιο Ανατόλια. Θεσσαλονίκη 2009.  Βλ. επίσης  Iatrides J and William R. Compton (ed) Carl C. 
Compton The Morning Cometh 45 years with Anatolia College 1886-1986. New York : Aristide D. Caratzas, 
Publisher New Rochelle, 1987.  
2 Horton G. Η Κατάρα της Μικράς Ασίας. Αθήνα χχ. σ.104.     
3 Μαμώνη Κ. οπ. σ.209.  
4 Πόντος  Α΄(1910) σ.16, Γ (1911), σ.64 
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Οι συνεδριάσεις περιελάμβαναν συνήθως ενημέρωση των μελών, έπειτα γινόταν 
συζήτηση για θέματα που αφορούσαν το σύλλογο, μετά υπήρχε διασκέδαση με τη 
συνδρομή των μελών του μουσικού τμήματος και στο τέλος διανεμόταν αναψυκτικά 
στους συμμετέχοντες. Μετά το 1910 στις συνεδριάσεις, στις οποίες η συμμετοχή των 
μελών του συλλόγου άγγιζε το 100%,  προσκαλούνταν και οι μαθήτριες των 
μεγάλων τάξεων του λυκείου του «Ανατόλια». Ο σύλλογος ο οποίος  το 1908 είχε 
140 μέλη, το 1912,  167, το  1913,  180, «μέγιστος αριθμός μελών όστις εσημειώθη 
ποτέ εν τοις οργάνοις χρονικοίς του σωματείου μας»1 διέθετε τρία τμήματα: α) Το 
φιλολογικό, το οποίο οργάνωνε τακτικές συζητήσεις για ποικίλα θέματα και 
διαγωνισμούς μεταξύ των μαθητών του γυμνασίου, β) Το αθλητικό, το οποίο 
διοργάνωνε αθλητικούς αγώνες, και γ) το μουσικό, με διευθυντή επί σειρά ετών τον  
Ν.Σ. Σειρηνίδη, το οποίο από το 1913 είχε ορχήστρα εγχόρδων.  

Επίσης, ο σύλλογος διοργάνωνε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις, 
δημιούργησε εξαιρετική βιβλιοθήκη, ενώ το 1910 ο 
σύλλογος ανέλαβε την έκδοση του περιοδικού 
«Πόντος», το οποίο το 1909  είχε εκδοθεί χειρόγραφα 
χάρη στις προσπάθειες κάποιων μαθητών του 
«Ανατόλια».               

Το  περιοδικό « Πόντος: Μηνιαίον δημοσίευμα 
φιλολογικόν, επιστημονικόν και παιδαγωγικόν του 
Πόντου»,  συντασσόταν από επιτροπή την οποία 
αποτέλεσαν οι Δημήτριος Θεοχαρίδης, Καλλισθένης 
Γ. Χουρμουζιάδης και Λεωνίδας Μ. Καζεζόγλου.   

Ο Δημήτριος Θεοχαρίδης ήταν πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και από 
τους σημαντικούς συντελεστές του συλλόγου και του περιοδικού, σε μία κρίσιμη 
χρονική περίοδο, όπου ο Ελληνισμός δοκιμάστηκε πάρα πολύ.   

Το περιοδικό το οποίο διεύθυνε ο Δ. Θεοχαρίδης, αποτέλεσε βήμα έκφρασης  
των μαθητών και αποφοίτων του κολεγίου και  πραγματευόταν ιστορικά, 
αρχαιολογικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά θέματα. Περιείχε ακόμη μεταφράσεις 
ξένων φιλολογικών έργων, ποιήματα και  άρθρα, καθώς και ειδήσεις από την κίνηση 
του συλλόγου και τη ζωή των Ελλήνων στον Πόντο2. Οι Βαλκανικοί  πόλεμοι και οι 
εντάσεις που δημιουργήθηκαν στον Πόντο, ανέστειλαν την έκδοση του περιοδικού, 
αλλά όχι και του συλλόγου, ο οποίος «δικαίως δύναται να καταταχθή μεταξύ των 
καλυτέρων ελληνικών συλλόγων των ευδοκίμως λειτουργώντων καθ΄όλην την 
αυτοκρατορίαν»3. 

Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ των 
συλλόγων του Πόντου εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα του, αφού  

                                                
1 Πόντος Δ΄(1913), σ.231 
2 Μαμώνη Κ. οπ. π. σ. 210. Πλήρης σειρά του περιοδικού υπάρχει στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων.  
3 Πόντος Δ΄((1912) σ. 1. Επίσης βλ. Μαμώνη Κ. - Ιστικοπούλου Λ.  Σωματειακή οργάνωση του 
ελληνισμού στη Μικρά Ασία 1861-1922. Αθήνα Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2006.  
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συγκροτήθηκε στο πλαίσιο ενός σχολείου και ταυτόχρονα εργάστηκε για το εθνικό  
ζήτημα, διακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα των μελών του.  

Οι εκλογές στο σύλλογο γινόταν κάθε τελευταίο Σάββατο του Μαΐου κάθε 
χρόνου. Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν το Μάιο του 1920 στο αξίωμα  προέδρου 
αναδείχθηκε ο Καθηγητής Δ. Θεοχαρίδης, στη θέση του αντιπροέδρου ο 
Χαράλαμπος Ευσταθιάδης, γραμματέας ο Αναστάσιος Παυλίδης,  ταμίας ο  Συμεών 
Ανανιάδης, και υπεύθυνος για το αθλητικό τμήμα ο Γρηγόριος Τσακάλωφ .  Όλοι 
τους 8 μήνες αργότερα θα συλλαμβανόταν από τους κεμαλικούς, και με εξαίρεση τον 
Τσακάλωφ ο οποίος ήταν Ρώσος πολίτης,   θα δολοφονούνταν.   
 
3. Η εθνική δράση του Συλλόγου και η δολοφονία των μελών κατά τη διάρκεια   

της γενοκτονίας.   
Η έρευνα για το σύλλογο «Πόντος» της Μερζιφούντας και γα την προσφορά του 

στον Ελληνισμό οδήγησε στην ανακάλυψη ενός σημαντικού έργου ενός  μέλους του 
συλλόγου, του Ευθύμιου Κουζινού1.   

Ο Κουζινός γεννήθηκε το 1899 στο Αλαχάμ του Πόντου και φοίτησε στο 
Κολέγιο Ανατόλια, από το 1913 μέχρι και το 1921. Το 1922  έφυγε μαζί με τους 
άλλους πρόσφυγες για την Ελλάδα και το επόμενο έτος μετανάστευσε στις ΗΠΑ, 
όπου μέσω της αμερικανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Near East Relief2 η οποία 
έδρασε στον Πόντο και αλλού, ενημέρωνε το αμερικανικό κοινό για τη γενοκτονία.  
Το βιβλίο του Κουζινού δίνει ιδιαίτερες και μεγάλης αξίας πληροφορίες οι οποίες 
ήταν παντελώς άγνωστες, τόσο για τη δράση του συλλόγου, ειδικά στο εθνικό 
ζήτημα, όσο και για την τύχη των μελών του συμβουλίου και γενικότερα του 
συλλόγου, κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.  

                                                
1 Couzinos E. Twenty three years in Asia Minor (1899-1922). New York: Vantage Press 1969.   
2 Η American Near East Relief  (Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής), ήταν μία   μεγάλη φιλανθρωπική 
οργάνωση η οποία  ιδρύθηκε στις ΗΠΑτο 1919 με σκοπό την περίθαλψη των ορφανών παιδιών του Α΄  
Παγκόσμιου Πολέμου στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αρχικώς αποτελούσε τμήμα του Αμερικανικού 
Ερυθρού Σταυρού, αλλά έπειτα αποσπάστηκε και αποτέλεσε ιδιαίτερη οργάνωση. Η δράση της 
επεκτεινόταν έως τη Ρωσία και περιελάμβαναν όλα τα Βαλκανικά κράτη και την Τουρκία, ενώ η 
χρηματοδότησή της στηρίζόταν κυρίως σε εράνους που διενεργούνταν στις ΗΠΑ. 
Την περίοδο 1919-1930 ίδρυσε πολλά ορφανοτροφεία, όπου φιλοξενήθηκαν 115.000 παιδιά Ελλήνων, 
Αρμενίων και Ρώσων. Τα μεγαλύτερα ορφανοτροφεία ήταν της Αλεξανδρούπολης του Καυκάσου 
(16.000 παιδιά), της Σύρου (3.500) και της Αθήνας (2.000). Σημειώνεται επίσης ότι μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή συγκεντρώθηκαν περίπου 15.000 Πόντιοι πρόσφυγες στην 
Κωνσταντινούπολη και περιμένοντας τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, έζησαν για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε παραπήγματα στον Άγιο Στέφανο και στο στρατόπεδο «Σελιμιέ» στο Σκούταρι. Οι 
κακουχίες αλλά και η έλλειψη στοιχειωδών μέσων διαβίωσης οδήγησε στην αύξηση της θνησιμότητας 
ανά μεσά τους, που την περίοδο 1921- 1923 έφτασε, μόνο στο στρατόπεδο Σελιμιέ στους 50-60 νεκρούς 
ημερησίως. Οι συστηματικές προσπάθειες των μελών της American Near East Relief  με την 
καθοδήγηση του γιατρού Wilfred M. Post είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των θανάτων σε 20 την 
ημέρα. Στην ίδια οργάνωση πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και  Έλληνες γιατροί, όπως ο αρχίατρος 
Αντωνιάδης, ο Ηλιόπουλος, ο Δημάκης και ο  Γάσος. Στην Ελλάδα η Οργάνωση ίδρυσε σχολή τυφλών 
και σχολή κωφαλάλων, ενώ με το όνομα της οργάνωσης υπήρξε και ομάδα καλαθοσφαίρισης. Τσομίδης 
Σ. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού, τ.8ος 192-193.  Βλ. επίσης Barton J.   Story of Near  
East Relief (1915-1930). New York: McMillan Company 1930.  
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Η ποδοσφαιρική ομάδα «ΠΟΝΤΟΣ»,  
του Κολεγίου Ανατόλια Μερζιφούντας. 

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί ο ταμίας του συλλόγου Συμεών Ανανιάδης. Ο 
Ανανιάδης γεννήθηκε στη Σαμψούντα, εισήχθη στο «Ανατόλια» το 1919, ενώ  ήταν 
πολύ καλός αθλητής του στίβου. Όπως γράφει ο συμμαθητής και φίλος του Ε. 
Κουζινός το 1920 έβλεπε το μέλλον του ρόδινο. «Είχαμε επιβιώσει από σφαγές τα 
προηγούμενα τέσσερα χρόνια και είχε βάλει τρεις στόχους, να πιάσει και εάν είναι 
δυνατόν να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα, να φοιτήσει στην 
αμερικανική ιατρική σχολή στη Βηρυτό και να συνεχίσει σπουδές στη Βιέννη και να 
παντρευτεί μία όμορφη συμπατριώτισσα του από την περιοχή του Αλαχάμ η οποία 
φοιτούσε  στο αμερικανικό Λύκειο. Μάλιστα κάθε Σάββατο δεν έχανε την ευκαιρία να 
συμμετέχει στα συνεδριάσεις του «Πόντος», όπου εκεί την έβλεπε ο Συμεών»1. 

Στις 12 Φεβρουαρίου 1921 οι Κεμαλικοί οι οποίοι είχαν επικεφαλής το στρατηγό 
Τζεμίλ Τζαχίντ (Jemil Jahid) περικύκλωσαν το «Ανατόλια». Αρχικά έψαχναν για 
όπλα και εκρηκτικά και στη συνέχεια αφού δε βρήκαν τίποτα κατευθύνθηκαν στο 
γραφείο του προέδρου του Κολλεγίου Γ. Γουάιτ (G. White). Εκεί ο Τζεμίλ Τζαχίντ 
είδε δύο χάρτες που απεικόνιζαν την περιοχή του Πόντου, σύμφωνα με τους  
αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους.  Η εύρεση των χαρτών οδήγησε τον κεμαλικό 
στρατηγό να ζητήσει να δει τη βιβλιοθήκη του συλλόγου «Πόντος».  Στη βιβλιοθήκη 
υπήρχαν εκατοντάδες βιβλία στην ελληνική και ειδικότερα στην αρχαιοελληνική 
γλώσσα. Έργα κλασσικών συγγραφέων τυπωμένα τα περισσότερα στην Αθήνα. 
Ανάμεσά τους βρήκε και ένα σημειωματάριο με τις δραστηριότητες  του συλλόγου, 
τον οποίο αμέσως αποκάλεσε επαναστατικό.  

Η φωτογραφία του αθλητικού τμήματος του συλλόγου, ερέθισε ακόμη περισσό-
τερο τους κεμαλικούς. Οι αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας «Πόντος» είχαν 
άσπρες και μπλε οριζόντιες ρίγες και το γράμμα «Π» στο στήθος.  

Το βράδυ της ίδιας 
μέρας ο Συμεών Ανανι-
άδης ο οποίος ήταν 
παρών κατά τη διάρκεια 
της εφόδου των κεμαλι-
κών στη βιβλιοθήκη 
του συλλόγου, μίλησε 
με τον Κουζινό, λέγο-
ντάς του πόσο δύσκολα 
είναι τα πράγματα την 
περίοδο μάλιστα  που 
 είχε γνωστό το σχέδιο 
των Ελλήνων γα δημι-
ουργία ανεξάρτητου 
κράτους στον Πόντο.  

Όπως είπε ο Ανα-
νιάδης αυτό είναι το 

                                                
1 Couzinos E. οπ. π. σ.91.  
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O Ματθαίος Ι. Κωφίδης. 

τέλος. Λίγο πριν τις 12 το βράδυ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  του συλ-
λόγου κατευθύνθηκαν στο γραφείο του προέδρου του Κολεγίου, όπου έγινε η 
σύλληψή τους από τους κεμαλικούς. Λίγο πριν φύγουν για την Αμάσεια, ο 
επικεφαλής των κεμαλικών είπε  στον πρόεδρο του «Ανατόλια» πως «εάν αυτοί οι 
άνθρωποι είναι αθώοι θα τους επιστρέψουμε πίσω»1.  

Στην Αμάσεια είχαν στηθεί τα επονομαζόμενα «Δικαστήρια της Ανεξαρτησίας», 
με τα οποία ο Μουσταφά Κεμάλ ήθελε να τελειώνει οριστικά με τους Έλληνες. Εκεί 
στην Αμάσεια, μία ηπειρωτική και απομονωμένη πόλη, μακριά από ξένους 
διπλωμάτες και εκπροσώπους,   στήθηκαν τα «δικαστήρια» όπου με ψευδείς κατηγο-
ρίες καταδικάστηκαν οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του Ποντιακού Ελληνι-
σμού2. H διαδικασία η οποία ακολουθούνταν από τα μέλη των «δικαστηρίων» - 

πρόεδρος  ήταν αρχικώς ο Ταχσίν μπέη 
(Tahsin bey) και μετά το θάνατό του ο 
δικηγόρος και βουλευτής Αμισού Εμίν 
μπέη (Emin bey) -  ήταν  γρήγορη, όπου  
μετά την απολογία,  σε όσους επιτρεπό-
ταν, αφού δεν υπήρχε παρουσία δικη-
γόρων,  ανακοινωνόταν η «απόφαση» 
του «δικαστηρίου» που ήταν  θάνατος 
δι  ́απαγχονισμού.  Τα «δικαστήρια» για 
να κρατήσουν τους τύπους της νομιμό-
τητας, καταδίκαζαν σπάνια κάποιους 
υπόδικους σε πέντε, δέκα ή δεκαπέντε 
χρόνια κάθειρξη3. 

Οι σημαντικότερες μορφές του 
ποντιακού Ελληνισμού,  «το άνθος της 
ελληνικής κοινωνίας του Πόντου», όπως 
ανέφερε σε κείμενο διαμαρτυρίας το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, καταδικά-
στηκαν σε θάνατο: 

 «…. Και ποία σκέψις ασφαλείας 
δύναται να δικαιολογήση τό γεγονός ότι, 
τα αποκληθέντα «Δικαστήρια ‘Ανεξαρ-
τησίας» κατέριψαν και εξηυτέλισαν 
πάσαν ιδέαν δικαιοσύνης δια συνολικής 
καταδίκης εις θάνατον 1000 περίπου 

προκρίτων κατά τον Αύγουστον του 1921, 
άνευ της ελαχίστης αποδεκτικής δια-

                                                
1 Couzinos E. οπ π. σ.104.  
2 Φωτιάδης Κ. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων 2004, σ.257.  
3 Μαλκίδης Θ. «Η μαζική δολοφονία της πνευματικής ηγεσίας των Ελλήνων του Πόντου στην Αμάσεια 
το 1921 και η ελλαδική διανόηση». Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Οικονομίδη.Αθήνα , 2007, 
σ.311-326 
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Ο Νίκος Καπετανίδης. 

δικασίας, Μητροπολιτών, Επισκό-πων, Πρωτοσυγκέλων και άλλων κληρι-κών, 
επιστημόνων, καθηγητών, τραπεζιτών, μεγαλεμπόρων καί μεγαλο-κτηματιών, του 
άνθους της ελληνικής κοινωνίας του Πόντου, χωρίς να επιτραπεί εις αυτούς ούτε να 
υπερασπίσωσιν εαυτούς δια συνηγόρων, αλλ’ ούτε και να προφθάσουν να ανοίξουν 
καν το στόμα αυτών προς απολογίαν; Και πώς κατεδικάσθησαν ούτως εις θάνατον καί 
πώς άπηγχονίσθησαν απανθρωπότατα εν Αμασεία άνδρες των οποίων μόνον έγκλημα 
ότι είχον μετάσχει φιλανθρωπικής απλώς ενεργείας, αποτελέσαντες απλά μέλη 
επιτροπών επί των προσφύγων καί ορφανών προς διανομήν Ευρωπαϊκών και πολλάκις 
Αμερικανικών βηθημάτων; Και πώς δικαιολογείται επίσης η εμπαικτική πράξις των 
αυτών δικαστηρίων, τα οποία κατεδίκασαν ανθρώπους ερήμην εις θάνατον εκ των 
υστέρων, περί των οποίων υπήρχον αποδείξεις και θετικαί ληξιαρχικής φύσεως  
γραπταί πληροφορίαι εις την κυβέρνησιν, ότι είχον δολοφονηθεί υπό τον 0σμάν αγά 
και των οργάνων του εν πλήρει ημέρα;»1.  

Ανάμεσά τους, ο πρώην βουλευτής Τραπεζούντος, Ματθαίος Ι. Κωφίδης, ο 
εργοστασιάρχης Αλέξανδρος Γ. Ακριτίδης, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Εποχή» 
της Τραπεζούντας Νίκος Καπετα-
νίδης,  ο έμπορος από την Κερα-
σούντα  Γεώργιος Θ. Κακουλίδης, ο 
γραμματεύς του Μητροπολίτη Κε-
ρασούντας Σπύρος Ι. Σουρμελής, οι 
έμποροι Ιορδάνης Ι. Σουρμελής, 
Ιωάννης Κ. Ατματζίδης, Ιωάννης Π. 
Σπαθόπουλος, από την Ορντού, οι  
Αβραάμ Τοκατλίδης και  Επα-
μεινώνδας Γρηγοριάδης, οι Α. Ας-
λίδης, Χ. Ιωάννου και Ι. Δαζα-
ράκης, ο δικηγόρος Π. Βαϊμανίδης,  
ο αρχιμανδρίτης Πλάτων Ν. Αϊβα-
ζίδης, πρωτοσύγκελος της Μητρό-
πολης ο Ι. Καδέμογλου, αντιπρόσω-
πος του Μητροπολίτη του Καβάκ· ο 
Α. Τσίνογλου, γραμματέας της Μη-
τρόπολης· Β. Παπαδόπουλος, διευ-
θυντής της εφημερίδας «Διογένης» 
ο Λ. Κυρ. Πατσιόγλου, δικηγόρος 
και δημοσιογράφος· ο Ι. 
Ιορδανίδης, δικηγόρος· ο Κ. 
Κωνσταντινίδης· ο Π. 
Παπαδόπουλος, διευθυντής της 
Οθωμανικής Τράπεζας.  

                                                
1 Ψαθάς Δ. Γη του Πόντου. Αθήνα χχ. σ.446-447. Επίσης βλ. Patriarcat Oecuménie, Les atrocités 
kémalistes dans les régions du Pont et dans le reste de l' Anatolie, Constantinople 1922 σ.52. 
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Δύο από τους συλληφθέντες υπόδικους, ο ιατρός Η. Χαριτίδης και ο 
φαρμακοποιός ανάπηρος του ρωσοθωμα-νικού πολέμου  είχαν πιστέψει ότι 
μπορούσαν να γλιτώσουν αποδεικνύοντας την προσφορά τους στο κράτος. Ωστόσο 
κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο. Επίσης, καταδικάσθησαν ερήμην εις τον δι’ αγχόνης 
θάνατον ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος κ. Χρύσανθος, ο Μητροπολίτης Χαλδίας - 
Κερασούντος κ. Λαυρέντιος, ο εν Μασσαλία εκ Κερασούντος κ. Κ. Γ. 
Κωνσταντινίδης, Αριστοτέλης Νεόφυτος, Μιχαήλ Γ. Μαυρίδης, Πελοπίδας 
Κιορίδης, Χαράλαμπος Χ. Ελευθεριάδης, Αριστείδης Δεληκάρης, Κωνσταντίνος 
Ατματζίδης, Νικόλαος Ιασονίδης, Λεωνίδας Ιασονίδης, Λάζαρος Δεσταπασίδης, 
Γεώργιος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Καλογερό-πουλος, ο Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. 
Ιωακείμ, Ιωάννης Ελευθεριάδης, Θεόδωρος Εμιρζάς, ο Μητροπολίτης 
Νέοκαισαρείας κ. Πολύκαρπος, ο εν Ορδού ιατρός Χαράλαμπος, ο πρώην 
διευθυντής της Οθωμ. Τραπέζης Σεκεριάδης, Θεμιστοκλής Παστιάδης, Παύλος 
Μακρίδης, Κωνσταντίνος υιός του αρχιερατικού επιτρόπου Παπά Θεοδώρου και ο 
ιατρός κ. Μιχαήλ Γαληνός. Των ερήμην καταδικασθέντων δημεύεται η κινητή και 
ακίνητος περιουσία. Κατεδικάσθησαν εις δεκαπενταετή καταναγκαστικά έργα εις τας 
φυλακάς Βιτλίς οι εκ Κερασούντος Ιωάννης Παναγιώτου, Γρηγόριος Δ. Ζαροτιάδης 
και Αλέξιος Γεωργίου. Απεφασίσθη δε όπως μέχρι τέλους της επιστρατεύσεως 
κρατηθώσιν εις τας φυλακάς τα εξής πρόσωπα, θεωρηθέντα ως ύποπτα· εκ 
Κερασούντος Παναγιώτης Συμεών, Γεώργιος Ιωάννου, Παπά Νικόλαος 
Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Σάββα ογλού, εξ Ορδούς ο ιατρός Αθανάσιος Χ” 
Νότας και ο πρώην λογιστής της Αλέκος Τσιλιγγίρης1. 

Ανάμεσα στα θύματα οι καθηγητές του Αμερικανικού Κολεγίου της 
Μερζιφούντας «Ανατόλια» Δ.. Θεοχαρίδης, Χ. Ευσταθιάδης και οι μαθητές του ίδιου 
κολεγίου, μέλη του Συλλόγου «Πόντος» Αναστάσιος Παυλίδης και Συμεών 
Ανανιάδης2. Ο Ανανιάδης όπως μεταφέρει ο Κουζινός στο βιβλίο του, επικαλού-
μενος τον αυτόπτη μάρτυρα των απαγχονισμών  Π. Εμπέογλου, φώναξε τις 
τελευταίες του λέξεις «Είμαι αθώος. Ρωτήστε τον κύριο Γουάιτ»3.  

Η μαζική δολοφονία στην Αμάσεια δεν προκάλεσε το ενδιαφέρον των τότε 
Μεγάλων Δυνάμεων, παρά τις διαμαρτυρίες  του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς 
τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και Εκκλησιών.  Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο σε διαμαρτυρία  του  (19 Δεκεμβρίου 1921) η οποία στάλθηκε  από τον 
τοποτηρητή του  Θρόνου προς τους αντιπροσώπους της Κοινωνίας των Εθνών 
(ΚτΕ), στη Γενεύη τόνιζε τα εξής: «Από της συνάψεως της ανακωχής το Οικ. 
Πατριαρχείον δεν έπαυσε να καταγγέλλη εις τας Μ. Δυνάμεις και τους ελευθέρους 
λαούς τα έκτροπα, άτινα υπέστη ο χριστιανικός πληθυσμός προ του πολέμου και μετ’ 
αυτόν και, επεκαλέσθη την αρωγήν αυτών υπέρ των ατυχών αυτού τέκνων. Εις την 

                                                
1 Νομαρχία Τραπεζούντας, Ανακοινωθέν της Νομαρχίας Τραπεζούντας, Ιστικλάλ, Τραπεζούντα 
(10.10.1921) και Φάρος της Ανατολής Τραπεζούντα 2/15-10-1921. Στο Φωτιάδης Κ. οπ. π. σ. 289.  
2 Βλ. Βαλαβάνης Γ. Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου. Αθήναι:  Παμπροσφυγική 1925, .σ.98. 
Γαβριηλίδης Α. Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου. Αθήνα 1924, σ.80-83. Ανδρεάδης 
Γ. Στη μοίρα των Μυρίων. Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός 2003, σ.154-
158. 
3 Couzinos E. οπ π. σ.105. 
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παραλίαν του Ευξείνου πόλεις ποτέ ανθούσαι, ως η Κερασούς, η Πάφρα, η Αμισός και 
έτεραι, ων ουχ ήττον η προστασία ήτο ευχερής, ερημούνται μέχρι του σημείου, ώστε 
δεν υπολείπονται πλέον εν αυταίς ή γυναικόπαιδα διατρέχοντα και αυτά αύριον τον 
κίνδυνον της εξοντώσεως. Προς διαπίστωσιν του κρισίμου της καταστάσεως ταύτης 
επικαλούμεθα τας ομολογίας αυτών τούτων των Τούρκων. Αι τουρκικαί εφημερίδες 
Echali και Ηilal της Αμισού εδημοσίευσαν εις τα φύλλα αυτών της 18 και 19 τρεχ. 
καταλόγους περιέχοντας τα ονόματα 3 Αρμενίων και 168 Ελλήνων, εν οις δύο 
‘Ελληνες διαμαρτυρόμενοι, ο μεν ιερεύς, ο δ’ έτερος καθηγητής της Αμερικανικής 
σχολής του Μιρζιφούν, οίτινες κατεδικάσθησαν εις θάνατον. Εκτός 17, εν οις και ο 
απουσιάζων Μητροπολίτης Αμασείας, οίτινες κατεδικάσθησαν εις θάνατον ερήμην, οι 
λοιποί εφονεύθησαν. Πάντες οι πρόκριτοι και ο κλήρος της περιφερείας εκείνης 
συγκαταριθμούνται μεταξύ των θυμάτων. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον φέρον εις 
γνώσιν της Κ.Τ.Ε. τα νέα ταύτα εγκλήματα, δι’ ελπίδος έχει ότι θα προκαλέση ευθύς 
μέτρα επείγοντα δυνάμενα να θέσωσι τέρμα εις την κατάστασιν ταύτην την τόσο 
αντιτιθεμένην εις τον φιλάνθρωπον σκοπόν, εις ον αύτη αποβλέπει και ότι το υψηλόν 
Σώμα αυτής, εξ ου οι καταδυναστευόμενοι προσδοκώσι την από των δεινοπαθημάτων 
των απαλλαγήν, δεν θα παραλείψη να εκδηλώση επισήμως την αγανάκτησιν αυτής δι’ 
αυθαιρεσίας τοιαύτας επιτελουμένας την επαύριον έτι ενός πολέμου όστις προσεδοκάτο 
ως ο τελευταίος. Ο Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου Μητροπολίτης Καισαρείας 
Νικόλαος»1. 

Ενδιαφέρον έχει και η διαμαρτυρία για τις δολοφονίες στην Αμάσεια, των 
ελλήνων διανοουμένων και συγγραφέων, καταγγελία και ψήφισμα διαμαρτυρίας που 
στάλθηκε σε διανοούμενους της Ευρώπης και της Αμερικής2.  

                                                
1 Les atrocités….ο.π  σ.61-62. 
2 «Oι Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχναι, απηύθυναν προς τους διανοουμένους της Eυρώπης και 
Aμερικής την κάτωθι διαμαρτυρίαν: Mετά βαθυτάτης συγκινήσεως οι συγγραφείς και καλλιτέχναι της 
Eλλάδος απευθύνονται προς τους διανοουμένους του πεπολιτισμένου κόσμου όπως γνωστοποιήσουν εις 
αυτούς την τραγωδίαν χιλιάδων οικογενειών του Eλληνικού Πόντου. Εξηκριβωμένα και αναμφισβήτητα 
τα γεγονότα είναι τα εξής:  Oι Tούρκοι εφόνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως 
Mερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επυρπόλησαν. Tους προσπαθήσαντας να διασωθούν 
ετυφέκισαν και εθανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους. Mετετόπισαν όλον τον άρρενα πληθυσμόν των 
πόλεων Tριπόλεως, Kερασούντος, Oρδούς, Oινόης, Aμισού και Πάφρας και καθ' οδόν κατέσφαξαν τους 
πλείστους εξ αυτών. Έκλεισαν εντός του ναού του χωρίου Έλεζλη εν Σουλού-Tερέ 535 Έλληνας και 
τους κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς διά πελέκεως προ της 
θύρας του ναού. Aπηγχόνισαν εν Aμασεία 168 προκρίτους Aμισού και Πάφρας. Eβίασαν όλας 
ανεξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένους και τα παιδία των άνω πόλεων, τας ωραιοτέρας δε παρθένους 
και νέους έκλεισαν εις τα χαρέμια. Πλείστα βρέφη εφόνευσαν, σφενδονίζοντες αυτά κατά των τοίχων. 
Oι υπογεγραμμένοι θέτουσι τα ανωτέρω υπ' όψιν των διανοουμένων της Eυρώπης και της Aμερικής 
θεωρούντες ότι όχι μόνον τα γεγονότα ταύτα αλλά και η ανοχή αυτών αποτελεί πένθος της 
ανθρωπότητος. Aθήναι, 22 Nοεμβρίου 1921. Άννινος X., Aυγέρης M., Bλαχογιάννης I., Bώκος Γερ., 
Γρυπάρης I., Δούζας A., Δροσίνης Γ., Zάχος A., Θεοδωροπούλου Aύρα, Θεοτόκης K., Iακωβίδης Γ., 
Kαζαντζάκης N., Kαζαντζάκη Γαλ., Kαμπάνης Aρ., Kαμπούρογλους Δ., Kαρολίδης Π., Kόκκινος Δ., 
Kορομηλάς Γ., Mαλακάσης M., Mαλέας K., Mένανδρος Σ., Nικολούδης Θ., Nιρβάνας Π., Ξενόπουλος 
Γρ., Παλαμάς K., Παπαντωνίου Z., Παράσχος K., Πασαγιάννης K., Πολίτης Φ., Πωπ Γ., Σικελιανός 
Άγγ., Σκίπης Σ., Στρατήγης Γ., Tαγκόπουλος Δ.., Tσοκόπουλος Γ., Φυλλύρας P., Xατζιδάκις Γ., 
Xατζόπουλος Δ., Xορν Π., Σβορώνος I. Μεθ' όλης της πικρίας μας διά την κυρίως υπό της Γαλλίας και 
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Η αδιαφορία της διεθνής κοινότητας, για την εξόντωση των Ελλήνων,  πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων,  συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της τραγικής περιόδου 
τέλεσης της γενοκτονίας. Μία διεθνή κοινότητα η οποία όπως και τότε αδιαφορεί και 
σήμερα, σχεδόν στο σύνολό της για το έγκλημα, αφού συμφέροντα, τακτικές και 
επιδιώξεις εμποδίζουν την αλήθεια, για την ανάδειξη του οργανωμένου σχεδίου 
εξαφάνισης των Ελλήνων. Όπως αναφέρει ο Τανέρ Ακσάμ (Taner Aksam) «….η  
εκτόπιση και οι δολοφονίες δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη μόνο ενάντια σε 
Αρμενίους. Πραγματοποιήθηκαν ως τμήμα ενός γενικού σχεδίου που θα μπορούσε να 
αποκληθεί πολιτική εκκαθάρισης  του χριστιανικού πληθυσμού της Ανατολίας. Αυτή η 
πολιτική εφαρμόστηκε ως γενικό σχέδιο μεταξύ του 1913-1918 και συνεχίστηκε 
ενάντια στους Έλληνες του  από  το  1920 μέχρι το  1924.   Ο κύριος στόχος όλης 
αυτής της πολιτικής ήταν να εξασφαλιστεί ο σχηματισμός μιας ομογενοποιημένης 
Ανατολίας, η οποία μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για ένα έθνος- κράτος και να 
αποβάλει οποιαδήποτε επικίνδυνα στοιχεία που να εμποδίσουν την πραγματοποίηση 
αυτού του σχεδίου»1.  

Ειδικότερα, η δολοφονία των μελών του Συλλόγου «Πόντος», αποτελεί μία 
σημαντική παράμετρο της Γενοκτονίας αφού στόχος γίνεται πλέον το μέλλον ενός 
έθνους, η νεολαία.   Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει συνέχεια, χωρίς το πιο δυναμικό 
κομμάτι της κοινωνίας, δεν υπάρχει βιολογικό και πνευματικό μέλλον.  

 
4.Αντί επιλόγου  

Η μακραίωνη παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο, στη Θράκη, στην Μικρά 
Ασία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και Τένεδο, διακόπτεται με την 
γενοκτονία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.000.000 Έλληνες, από τους 
2.500.000 που ζούσαν το 1914.  Με τη δημιουργία του κινήματος των Νεότουρκων 
εμφανίσθηκε και εδραιώθηκε  ο εθνικισμός  και με την κατάκτηση της εξουσίας το 
1908, άρχισε να υλοποιείται η απόφαση για την εξόντωση των μη μουσουλμανικών 
πληθυσμών. Οι Έλληνες  ήταν ένας κεντρικός στόχος για τους Νεότουρκους, οι 
οποίοι επιθυμούσαν ένα μουσουλμανικό- τουρκικό κράτος, απαλλαγμένο από τους 
χριστιανούς.  Όταν ολοκληρωνόταν η γενοκτονία των Αρμενίων2 άρχιζε η 
διαδικασία εξολόθρευσης των Ελλήνων με τα ίδια μέσα: Μαζική βία, συλλήψεις 
γυναικών και παιδιών, βίαιοι εξισλαμισμοί, πορείες θανάτου, τάγματα εργασίας, 
μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις.  Όσοι σώθηκαν έγιναν εξαθλιωμένοι 
πρόσφυγες σε ένα κράτος που πολέμησε τη μνήμη. Ο Δ. Αιγίδης στο σημαντικότατο 
βιβλίο που έγραψε για το προσφυγικό ζήτημα που προέκυψε μετά το 1922, τονίζει 

                                                                                                                  
υπό ουδενός αισθήματος ή συμφέροντος ανθρωπίνου, δικαιολογουμένην εγκατάλειψιν εις σφαγήν των 
Xριστιανών».  
Aνώνυμος, «Oι Έλληνες διανοούμενοι διά την τραγωδίαν του Πόντου προς την Eυρώπην και  την 
Aμερικήν», εφημ. Πολιτεία, Aθήνα (23.11.1921). Ser, «Eντυπώσεις και Σημειώσεις Mια έκκλησις», 
εφημ. Nέα Hμέρα, Tεργέστη (23.11.1921). Στο Φωτιάδης Κ. οπ. π. σ.345. 
1 Aksam T. «The ethnic cleansing  in  Anatolia», introduction in Malkidis T. The Hellenic Genocide 
(υπό έκδοση).   
2 Lepsius, J.  Archives du genocide des Armeniens. Paris: Fayard 1986. 
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ότι: «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον τραγικόν εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν 
του αγώνος . …»1.   

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Μικρά Ασία, η Ιωνία, ο Πόντος,  η Θράκη, η Καπ-
παδοκία,  αποτέλεσε  το χώρο μαρτυρίου χιλιάδων Ελλήνων2, υπήρξε για αιώνες 
έναν κεντρικό χώρο, τον οποίον τον χαρακτήριζαν οι πολιτισμοί, οι γλώσσες και οι 
κυρίως οι επαφές3, χρειάστηκαν μόνο λίγες μέρες στρατιωτικής δράσης από τους 
Οθωμανούς και κυρίως από τους Κεμαλικούς για να εξαφανιστεί βιολογικά και λίγες 
δεκαετίες λήθης από την επίσημη Ελλάδα, για να καταργηθεί  και ηθικά. Όπως 
αναφέρει εύστοχα πάλι ο Αιγίδης:  «ο τραγικός δ΄  αυτός αριθμός των θυμάτων 
εστερήθη της παρηγορίας….»4.  

Οι  σύλλογοι των Ελλήνων της καθ΄ ημάς Ανατολής οι οποίοι δημιουργήθηκαν 
σε ειρηνική περίοδο, προήλθαν από την ανάγκη που βίωνε ο Ελληνισμός να 
διατηρήσει αρχικά την ιδιαιτερότητά του, να ανυψώσει το πνευματικό του επίπεδο, 
να ενισχύσει τους ανήμπορους, αλλά με την έναρξη της  Γενοκτονίας οι Σύλλογοι 
ήταν ένα μέσο  επιβίωσης.  

Στον Πόντο  και ιδιαίτερα στη Μερζιφούντα, η οποία αποτέλεσε πηγή αξιόλογων 
επιτευγμάτων, οι Έλληνες ίδρυσαν συλλόγους ιδιαίτερα σημαντικούς για τη διάδοση 
της εθνικής αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας5.  Σε δύσκολες στιγμές αποτέλεσε το 
καταφύγιο για πολλούς Έλληνες οι οποίοι κυνηγήθηκαν ανηλεώς από τις 
Νεοτουρκικές και τις Κεμαλικές δυνάμεις.  

Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» αποτέλεσε ένα  θεσμικό 
δημιούργημα των Ελλήνων, που συνέβαλε αποφασιστικά στην πνευματική, 
πολιτισμική, και κοινωνική ανύψωση. Επιπρόσθετα με τη δραστηριότητά του ήταν 
μία ακόμη προσφορά στην εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων του Πόντου, οι 
οποίοι αγωνίζονται με κάθε τρόπο για την ελευθερία. Μάλιστα πολλά μέλη του 
Συλλόγου θα δώσουν και τη ζωή τους για την εθνική υπόθεση, η οποία δεν θα 
δικαιωθεί.   

Η συμβολή του συλλόγου είναι τεράστια και αποτελεί πραγματικά μία 
εξαιρετική στιγμή  όταν απόγονοι των Ελλήνων του Πόντου που ζουν σε όλο τον 
κόσμο, τιμούν τα μέλη του συλλόγου, θύματα της γενοκτονίας6.  

                                                
1 Αιγίδου, Δ. Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγες. Αθήναι 1934, σ.20.  
2 Patriarcat Oecumenique, The Black Book of the sufferings of the Greek people in Turkey from the 
armistice to the end of 1920. Constantinople 1920.  
3 Βλ. ενδεικτικά σχετικές εκδόσεις Σμύρνη. Μικρασία. Η ακμή, η εκστρατεία, η καταστροφή. Αθήνα: 
Ιστορικά 2007. Η Μικρασιατική καταστροφή. Αθήνα: Τα Νέα 2007. Σμύρνη. Αθήνα : Τα Νέα 2007. 
Μικρά Ασία. Μνήμες Ελλήνων. Αθήνα: Τα Νέα 2007.  
4 Αιγίδου, Δ. ο.π. σ. 21.  
5 Μαμώνη Κ. - Ιστικοπούλου Λ.  «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Δ΄ 
Σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας. Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α  ́ , Β ,́ Γ΄».  Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (2004), σ.67-113 .  
6 Ήδη τον Δεκέμβριο του 2008 η Ποντιακή αδελφότητα Αδελαίδας Αυστραλίας και η ποδοσφαιρική του 
ομάδα «Ποντιακοί Αετοί» διοργάνωσαν αγώνα με επίλεκτους ποδοσφαιριστές της Μελβούρνης, προς 
τιμήν των θυμάτων του συλλόγου. Η ομάδα των  Ποντιακών Αετών φόρεσαν πιστά αντίγραφα της 
στολής του συλλόγου «Πόντος». Αντίστοιχο ποδοσφαιρικό παιχνίδι έγινε στις 12 Μαΐου 2009 από τη 
Λέσχη Ποντίων Καβάλας με αντίπαλους τους παλαίμαχους διεθνείς ποδοσφαιριστές  του Πανελληνίου 
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H Μερζιφούντα. 
 
Είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια της σωματειακής δομής των Ελλήνων, οι 

οποίοι όπως και στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στη Θράκη, στην Καππαδοκία, 
διοργανώνουν την πνευματική και κοινωνική του ζωή, κτίζουν  τις εκκλησίες τους 
ιδρύουν  και ενισχύουν τα σχολεία, φροντίζουν για τους ανήμπορους ηλικιωμένους 
και τα ορφανά, πραγματοποιούν εκδόσεις, δημιουργούν αθλητικές ομάδες.   

Η έρευνα έδειξε και στο μέλλον θα δείξει ακόμη πιο έντονα ότι σύλλογοι και 
σωματεία, οργανωμένες θεσμικές εκφράσεις των Ελλήνων που έζησαν για χιλιάδες 
χρόνια στην Ανατολή, όπως ο «Πόντος» της Μερζιφούντας πραγματικά ξεχώρισαν 
με τη δραστηριότητά τους και απέδειξαν την πραγματική κοινωνική τους μεγάλη  
προσφορά. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  
Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και τους Παλαίμαχους της Καβάλας. Εδώ αντίγραφα της 
φανέλας φόρεσαν οι παλαίμαχοι της Καβάλας.   
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  Θεοδόσης Πυλαρινός         Νίκος Βικέτος 
 

Κανονισμοί Σμυρναϊκών Ομίλων, Συλλόγων,  
Λεσχών και Αδελφοτήτων. 

 
Η πληθυσμιακή ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της Σμύρνης  

ύστερα από τα Ορλωφικά (1769) και η βελτίωση της οικονομικής θέσεως των 
Ελλήνων κατοίκων της μετά τις ευνοϊκές για τους ραγιάδες διατάξεις της Συνθήκης 
του Κιουτζούκ Καϊναρτζή (1774) οδήγησαν τον ελληνισμό σε αλματώδη ανάπτυξη, 
μέσα στην πολυεθνική, πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη αυτή πόλη. Παρά τους 
διωγμούς και τις αντιδράσεις των τουρκικών αρχών, τον ανταγωνισμό των ξένων 
εθνοτήτων και τον προσηλυτισμό που επιχείρησαν συστηματικά οι μισσιονάριοι, οι 
΄Ελληνες πέτυχαν να παρουσιάσουν στο διάστημα 1780-1920 εξαίρετες επιδόσεις 
τόσο στην οικονομία -πρωτίστως στο εμπόριο-, όσο και στους διάφορους τομείς της 
πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής1, προκαλώντας τον θαυμασμό και 
αυτών ακόμη των ξένων2. «Γκιαούρ Ιζμίρ», «άπιστη Σμύρνη», την αποκαλούσαν οι 
Τούρκοι, αποδεχόμενοι έτσι, έστω και ακούσια, την ελληνικότητά της.  

Το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινότητας συγκέντρωνε η διατήρηση της εθνικής 
συνείδησης που απειλείτο σοβαρά από τις προσηλυτιστικές προσπάθειες των 
ετεροδόξων. Οι τελευταίοι, εκμεταλλευόμενοι ιδίως την κατάσταση που παρουσίαζε 
η εκπαίδευση των κοριτσιών, έσπευσαν να ενισχύσουν την πνευματική και 
πολιτιστική τους παρουσία στην Ορθόδοξη Ανατολή3. Τα πρώτα σχολεία θηλέων τα 

                                                
1. Κατά την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, λειτουργούσαν στη Σμύρνη το Γραικικό 
Νοσοκομείο (1723), η Ευαγγελική Σχολή (1733) η οποία πέρα από το εκπαιδευτήριό της 
διέθετε Βιβλιοθήκη και Μουσείο. Ένα αιώνα αργότερα άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα 
τυπογραφεία και να εκδίδονται οι πρώτες εφημερίδες και περιοδικά.   
2. Ο Γάλλος περιηγητής Gaston Deschamps (βλ. το βιβλίο του, Στους δρόμους της Μικρασίας, 
μτφρ. Γ. Γιαννακόπουλος, εκδ. Τροχαλία, σ. 157), που επισκέφθηκε τη Σμύρνη το 1888 
γράφει: «Οι ΄Ελληνες είναι τόσο πολλοί στη Σμύρνη, ώστε να τη θεωρούν τμήμα της 
επικράτειάς τους. Οι 80.000 ΄Ελληνες που κατοικούν στους δρόμους του Ρωμαίικου Μαχαλά 
συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στην πατρίδα τους».   
3. Για τη δράση των μισσιοναρίων βλ. Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος, Οι εν τη Ανατολή 
Μισσιονάριοι του Προτεσταντισμού, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. - Αρ. Π. Στεργέλλης, «Το 
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ίδρυσαν γύρω στο 1830 Αμερικανοί ιεραπόστολοι1. Τους ακολούθησαν Γάλλοι, 
΄Αγγλοι, Ιταλοί και Γερμανοί, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι το θρήσκευμα, που 
προσείλκυσαν κατά τον 19ο αιώνα το ενδιαφέρον των Ελλήνων, εκείνων κυρίως που 
επιθυμούσαν να προσφέρουν πιο προσεγμένη παιδεία στα κορίτσια τους, με γνώσεις 
ξένων γλωσσών και μουσικής, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας 
κοινωνίας με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, όπως εκείνη της ιωνικής 
πρωτεύουσας, και να προοδεύσουν.  

Υπό το κράτος της έντονης δυσαρέσκειας που προκαλούσε στην ελληνική 
κοινωνία της Σμύρνης η άσκηση προσηλυτισμού ιδρύθηκε το 1881 η σμυρναϊκή 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Σκοπός της, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού 
της,  ήταν η «σύστασις Ελληνικού Παρθεναγωγείου εν Σμύρνη, υπό το όνομα 
Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Σμύρνης μετ’ Οικοτροφείου και η εν αυτώ 
ελληνοπρεπής ανατροφή και εκπαίδευσις θυγατέρων των ενταύθα και αλλαχού 
ευπορουσών οικογενειών διά της εκμαθήσεως της ελληνικής γλώσσης,2 
καταβαλλομένης επίσης ιδιαιτέρας μερίμνης προς εκμάθησιν και των συνηθεστέρων 
ευρωπαϊκών»3. 

Οι πολυάριθμοι σύλλογοι της Σμύρνης και των περιχώρων της κατατάσσονται 
από την Κυριακή Μαμώνη με κριτήριο τη δραστηριότητά τους σε 
φιλεκπαιδευτικούς, φιλολογικούς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, αποδήμων, 
επαγγελματικούς- συντεχνιακούς, μουσικούς, αθλητικούς, φιλοδραματικούς, λέσχες, 
συλλόγους, που ανέπτυξαν ειδικές δραστηριότητες στο διάστημα 1919 έως 1922. Ο 
διαχωρισμός αυτός είναι μάλλον τυπικός, αφού, όπως δέχεται και η ίδια, «οι 
δραστηριότητες των ποικίλων συλλόγων της Σμύρνης  σπάνια ήταν αυστηρά 
περιορισμένες, συνηθέστερα επεκτείνονταν σε πολλούς τομείς»4. Μουσικοί σύλλογοι 
για παράδειγμα ήταν ο «Ορφεύς» (1890), από τη  συγχώνευση του οποίου με το 

                                                                                                                  
πρόβλημα των προσηλυτισμών στην Μ. Ασία με αφορμή υπόμνημα της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας Σμύρνης (1887)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 10 (1993-1994), σ. 
207. - «Συμβολαί εις την ιστορίαν του προσηλυτισμού εν Μ. Ασία», Ξενοφάνης, τ. 2 (1904-
1905), σ. 353-363.  
1. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αμερικανών προτεσταντών βλ. Παυλίνα 
Νάσιουτζικ, Αμερικανικά οράματα στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Η συνάντηση της 
αγγλοσαξονικής σκέψης με την ελληνική, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2002.  
2 Άλλος στόχος των Παρθεναγωγείων ήταν να στηρίξουν τα σχολεία του εσωτερικού με 
Ελληνίδες δασκάλες και νηπιαγωγούς, ώστε να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα που είχαν 
απεμπολήσει οι τουρκόφωνοι γονείς τους και, ακόμη, να κρατήσουν ανοικτά τα σχολεία σε 
καιρούς χαλεπούς για τον ελληνισμό (διωγμοί 1914-1918), όταν η Τουρκία τους μεν 
δασκάλους που είχαν την ελληνική υπηκοότητα, τους απομάκρυνε  από τη Μικρά Ασία, τους 
δε δασκάλους που είχαν την τουρκική υπηκοότητα τους επιστράτευσε στα τάγματα εργασίας.  
3. Καταστατικόν της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Τυπογραφείον Διεθνές, Σμύρνη 
1881, σ. 2. 
4. Κυριακή Μαμώνη, Λήδα Ιστικοπούλου, Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά 
Ασία (1861-1922), Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2006, σ. 72.  
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«Γυμνάσιο» προέκυψε το 1898 ο «Πανιώνιος»,1 και ο «Απόλλων» (1891)2 πριν 
μετεξελιχθούν σε γυμναστικά σωματεία.  

Μέσα από δεκατέσσερις κανονισμούς,3 τεσσάρων σμυρναϊκών συλλόγων, δύο 
λεσχών, μιας εταιρείας, τεσσάρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενός ομίλου, μιας 
αδελφότητος και ενός συνδέσμου, θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε την 
πνευματική εικόνα του σμυρναϊκού χώρου που προαναφέραμε, κατά το μακρό 
διάστημα μιας περίπου πεντηκονταετίας, από το 1862 έως το 1918, κρίσιμης για την 
πορεία του ελληνισμού, αλλά ιδιαίτερα αποδοτικής. Στόχος μας είναι να φανεί η 
πολιτιστική ακμή της Σμύρνης  εξελικτικά και σύμφυτα με τα ιστορικοκοινωνικά 
συμβάντα, οι σταδιακές πρόοδοι συγκεκριμένων χώρων, που αναδύονται με 
απαιτήσεις, προϊούσης της ακμής αυτής, και καταλαμβάνουν βαθμιαία διαφορετικά 
πεδία του πνεύματος ή άλλων δραστηριοτήτων. Τα δείγματα, είναι εξ ανάγκης λίγα, 
αλλά πολύ χαρακτηριστικά και ενδεικτικά των προοδευτικών μεταβολών και 
προέρχονται από χώρους συντεχνιακούς με πλείονες ή ελάσσονες σχέσεις με τα 
γράμματα και τις τέχνες και από περιοχές αμιγώς πνευματικές, όπως σχολές, 
πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ή αθλητικές λέσχες, εταιρείες και συλλόγους. 

Θα αρχίσουμε από τους Κανονισμούς των Γυμναστικών Συλλόγων Απόλλων και 
Πανιώνιος, η εδραία βάση των οποίων, εκτός των άλλων, επιβεβαιώνεται από την 
επιβίωσή τους μετά την Μικρασιατική καταστροφή και εν συνεχεία την ακμή και 
μακροημέρευσή τους έως σήμερα.4 Θα σημειώσουμε ότι η ίδρυσή τους ανάγεται στα 
έτη 1891 και 1890 αντίστοιχα, ότι είναι αποτέλεσμα συγχωνεύσεων και ότι 
ανασύσταση ή ανανέωση των κανονισμών τους έγιναν, εκτός των άλλων, στα 1908 
και 1906 αντίστοιχα, επισημαίνοντας ότι οι χρονικές αυτές συμπτώσεις δεν 
αποτελούν θέμα τυχαιότητας, αλλά πρέπει να αναζητηθούν στο βάθος τους λόγοι 
κοινωνικών και εθνικών μεταβολών, πολιτικών αλλαγών εντός της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και εναρμονισμού της πορείας των συλλόγων και σωματείων εν γένει 
προς τα εκάστοτε νέα δεδομένα.  

                                                
1 Προήλθε από τη συνένωση του Ορφέως με το Γυμνάσιο το 1890. Διατηρούσε εκτός από 
αθλητικά, μουσικοφιλολογικά και καλλιτεχνικά τμήματα. Προκήρυσσε διαγωνισμούς και 
διοργάνωνε εκθέσεις ζωγραφικής. Από το 1896 και μέχρι το 1922 οργάνωσε 19 συνολικά 
φορές τους Πανιώνιους αγώνες. Καθιέρωσε τους ετήσιους αθλητικούς αγώνες και τη 
διδασκαλία του μαθήματος της γυμναστικής στα σχολεία. Διέθετε ιδιόκτητο γήπεδο σε χώρο 
που του παραχώρησε η ελληνική κοινότητα Σμύρνης, ύστερα από εισήγηση του μητροπολίτη 
Σμύρνης Χρυσόστομου (Καλαφάτη).   
2  Πρωτοεμφανίσθηκε το 1891 ως μουσικός σύλλογος. Διατηρούσε τμήμα πεζοπορικό και 
αθλητικό, αλλά ανέπτυσσε και καλλιτεχνική και φιλολογική δράση. Από το 1904 
διοργανώνει τους Απολλώνιους αγώνες. Είχε αποκτήσει δικό του γυμναστήριο. Με μικρά 
διαστήματα ανακοπής των εργασιών του, συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1922, και μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή στην Αθήνα, ως αθλητικός μόνο σύλλογος. 
3 Που επιλέξαμε έτσι, ώστε να υπάρξει ποικιλία και αντιπροσώπευση, και όχι κατ’ ανάγκην 
με βάση τη σπουδαιότητά τους. 
4 Βλ. Κανονισμός Πανιωνίου Γυμν.[αστικού] Συλλόγου Σμύρνης, ιδρυθέντος τω 1990, χ.τ. 
1906, και Κανονισμός του εν Σμύρνη Γυμναστικού Συλλόγου ο Απόλλων, ιδρυθέντος τω 1905, 
ανασυσταθέντος τω 1905, τύπ. Νικ. Μ. Βιδόρη, Σμύρνη 1908. 
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Εν προκειμένω, και πέραν των αυτονόητων στόχων των γυμναστικών συλλόγων, 
πρέπει να επισημάνουμε μια διευρυντική και προοδευτική τάση, στην οποία εκτός 
από την υπερίσχυση λανθάνει η οραματική πρόθεση των Ελλήνων. Η ίδρυση 
γυμναστηρίων, κατά τους εν λόγω κανονισμούς, που παρουσιάζουν ομοιότητες 
στοχεύσεων, η ίδρυση «ετέρων εν περιχώροις γυμναστηρίων», η διεξαγωγή 
πανιωνίων αγώνων και εκτός τούτων μαθητικών αγώνων, καθώς και η αναφερόμενη 
χαρακτηριστικά «αποτέλεσις δικτύου γυμναστικών σωματείων εν Ανατολή»,1 η 
ίδρυση αναγνωστηρίου ή η προκήρυξη πνευματικών ή καλλιτεχνικών αγώνων, 
συναυλιών και λογοτεχνικών διαγωνισμών, καθώς και η αποδοχή ως μελών κυριών 
και δεσποινίδων δίνουν πανοραματική εικόνα των εξακτινώσεων των προσδοκιών σε 
πρόσωπα, φύλα, δραστηριότητες που ξεπερνούν τους βασικούς γυμναστικούς 
στόχους, η δε τοπική επέκταση μας εξωθεί να διαβλέψουμε πνεύμα ενωτικών 
συσπειρώσεων πανιωνίως. Και περαιτέρω όμως, η σύνδεση και των δύο αθλητικών 
συλλόγων με την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης υπομηνύει κοινούς και προφανώς 
εθνωφελείς στόχους όλων των σωματείων της Σμύρνης, αδιακρίτως ειδικού 
αντικειμένου ενασχόλησης ή καλλιέργειας, και πνεύμα για διάκριση, που βρίσκει 
πολλαπλά πεδία εφαρμογών.  

Διαφορετικό είναι το περιεχόμενο του Κανονισμού της εν Σμύρνη Λέσχης 
Όμηρος, του 1879,2 που διαδέχθηκε με προφανείς καινοτομίες τον εν Σμύρνη 
Σύλλογο Όμηρος. Οι σκοποί της, κοινωνικοί και μορφωτικοί, αποβλέπουν στην 
«ευάρεστον συναναστροφή των μελών και την διά παντός εφικτού μέσου διάδοσιν 
και συνδρομήν των εθνικών καταστημάτων». Το δεύτερο σκέλος οδηγεί τη σκέψη σε 
εθνικές διεργασίες και σηματοδοτεί αλλαγές που αφορμώνται από τα κοινωνικά 
δεδομένα της ακμαίας ελληνικής παρουσίας στη Σμύρνη. Ουσιαστικά πρόκειται για 
αναγνωστήριο, κατά το πρότυπο των γαλλικών προτέρων παραδειγμάτων, 
παράλληλο του οποίου γνωρίζουμε στην Κέρκυρα, την εκεί Αναγνωστική Εταιρία, οι 
σκοποί της οποίας πέραν των πρώτων αναγνωστικών στόχων προσέλαβαν ευρύτερο 
πνευματικό χαρακτήρα και συχνά τα μέλη της αναμίχθηκαν σε εθνικούς αγώνες για 
τη γλώσσα και την Ένωση. Τα επιτρεπόμενα παίγνια, οι διοργανώσεις 
επιστημονικών και φιλολογικών ομιλιών και μαθημάτων, η πρόβλεψη για έκδοση 
περιοδικού εντύπου, κυρίως όμως η μνεία, για δεύτερη φορά στο Καταστατικό, 
εκδηλώσεων για εθνωφελείς σκοπούς  δίνουν το στίγμα και αφήνουν να διαφανούν 
οι πραγματικές διαθέσεις της Λέσχης αυτής. 

Δείγμα ακμής του σμυρναϊκού χώρου αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία 
αδελφοτήτων, που συσπειρώνουν στις τάξεις τους μόνιμους κατοίκους της πόλης, οι 
οποίοι κατάγονται από άλλους ελληνικούς χώρους ή νησιά, είτε ανήκουν στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία είτε όχι. Ο κανονισμός της Λεσβιακής αγαθοεργού 
αδελφότητος,3 που συστήθηκε στη Σμύρνη στα 1902, πέραν της μαρτυρίας για την 
πρόοδό της, στοχεύει στη «συγκοινωνία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «προς 
αλλήλους εν πνεύματι ομονοίας και αγάπης», στην εμμονή στα πατροπαράδοτα και 

                                                
1 Βλ. Κανονισμός του εν Σμύρνη Γυμναστικού Συλλόγου ο Απόλλων, ό.π., σ. 1-2. 
2 Εν Σμύρνη 1879. 
3 Κανονισμός της Λεσβιακής αγαθοεργού αδελφότητος, εν Σμύρνη 1902. 
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την προσφορά στον τόπο όπου διαβιούν. Στο 6ο άρθρο του γίνεται λόγος περί 
χορηγιών και χρηματικών βοηθημάτων, διατιθέμενων «εις τα εκπαιδευτικά και 
φιλανθρωπικά καθιδρύματα της Λέσβου και της Σμύρνης». Το ίδιο ισχύει και για τον 
καθαρώς επαγγελματικό Σύνδεσμο Καπνοεργατών Σμύρνης, που παρά τη σύνθεσή 
του από αγράμματους, στην πλειονότητά τους, καπνεργάτες και καπνεργάτριες, και 
τον αμιγώς συντεχνιακό χαρακτήρα του, στον Κανονισμό του, που συντάχθηκε στα 
1918, γίνεται μνεία, πέραν των υλικών και αλληλοβοηθητικών στοχεύσεων, τόσο εις 
την «βελτίωσιν ηθικήν» των μελών του, όσο και τη δωρεά ενός ημερομισθίου τους 
«κατ’ έτος» προς διάθεση υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών της πόλεως.1  

Επαγγελματικός είναι και ο δίγλωσσος Κανονισμός του Δικηγορικού Συλλόγου 
Σμύρνης, ως εκ της ιδιότητας όμως των μελών του παρουσιάζει άλλο ενδιαφέρον.2 
Κυρίως, λοιπόν, ενδιαφέρει, γιατί αποτελεί το παλαιότερο δείγμα μας, στο οποίο 
είναι έκτυπα τα στοιχεία της πρωτοπειρίας και της αναγνώρισης του συλλογικού 
χώρου. Ορθογραφικά λάθη, δίγλωσσο (ελληνικό και ιταλικό κείμενο, το δεύτερο 
ίσως λόγω της σύστασης του συλλόγου από πολλούς Επτανησίους), άρθρα που 
μιμούνται προφανώς στερεότυπα, και μόνο κάποιες επιφυλακτικές, τυπικές και 
άχρωμες μάλλον αναφορές περί «αναγκαίας ηθικής ισχύος, υποσχομένης το κοινόν 
καλόν», που εύκολα μπορεί να την αποδώσει κανείς στον χαρακτήρα του 
δικηγορικού επαγγέλματος και όχι σε εθνικές προσδοκίες, οι οποίες, παρά ταύτα, 
νομίζουμε ότι λανθάνουν ή καλύτερα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σπερματικά. Αν 
προσθέσει κανείς τις προβλεπόμενες ποινές για τα άτακτα μέλη, μπορεί να 
υποψιαστεί τον αυστηρό διοικητικό έλεγχο της οθωμανικής διοίκησης. Η 
προβλεπόμενη έκδοση επιθεώρησης εγχωρίου νομολογίας ίσως αποτελεί χαραμάδα 
φωτός για ένα προγραμματιζόμενο άνοιγμα σε πνευματικές εκδηλώσεις ή 
δραστηριότητες, που θα ευνοούσαν την υπόθαλψη εθνικών στόχων.  

Σε άλλους κανονισμούς είναι πληθωρικές οι μορφωτικές στοχεύσεις, μη 
εμφανείς δε οι εθνικοί στόχοι, που ασφαλώς λανθάνουν. Έτσι, η καλλιτεχνική 
μόρφωση που επιδιώκεται στον Κανονισμόν του εν Σμύρνη Μουσικού Ομίλου 
Ορφέως  (1894), λόγω των προβλεπόμενων εκδηλώσεων (συναυλιών, μουσικών 
εσπερίδων,  εκδρομών, πρόβλεψης δημιουργίας λαϊκής ορχήστρας) συσπείρωναν και 
συνένωναν τα μέλη του. Και στον Κανονισμόν της Ελληνικής Λέσχης εν Σμύρνη  
(1898), ανιδρυθείσας το 1898, εποχή έντονης πνευματικής κινητικότητας, ως 
διάδοχης της Γραικικής Λέσχης, δεν γίνεται αναφορά σε εθνικούς στόχους, αλλά οι 
δραστηριότητές της είναι τόσες και τέτοιες, που προφανώς ευνόησαν την 
καλλιέργεια εθνικών αισθημάτων. Ευεργετικοί χοροί και εορτές πλαισιώνουν τη 
λειτουργία αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης, και τη διεξαγωγή συναυλιών και 
διαλέξεων, συνδυάζοντας το τερπνό με το ωφέλιμο, το πνευματικό και τον 
φιλανθρωπισμό, προβλέποντας τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών «υπέρ πτωχών 
δημοτικών σχολείων αρρένων ή θηλέων», απόκεντρων περιοχών της Σμύρνης.  

                                                
1 Σύνδεσμος Καπνοεργατών, Κανονισμός, τυπ. Κ. Τατικιάν, εν Σμύρνη 1918. 
2 Κανονισμός του Δικηγορικού Συλλόγου εις Σμύρνην, χ.τ. [1862]. 
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Σε όλους σχεδόν τους κανονισμούς που αναφέρουμε προβλέπεται, όπως ήταν 
τυπικά καθορισμένο, σε περίπτωση διαλύσεως των εν λόγω συλλόγων, λεσχών κ.λπ. 
η τύχη της περιουσίας τους. Ωστόσο, ενδιαφέρει ο φορέας στον οποίο θα 
περιερχόταν αυτή, πρόκειται δε είτε για ελληνικά νοσοκομεία της πόλεως ή για 
σχολεία, όπως το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και, κυρίως, η Ευαγγελική Σχολή, 
γεγονός που δείχνει τον εθνοκεντρικό ρόλο τους.  

Πληθωρικοί είναι και οι σκοποί του Ελληνικού Συλλόγου «Η Ανατολή»,1 που 
προβλέπουν αδελφοποίηση των μελών και διά κοινωφελών έργων διανοητική, ηθική 
και σωματική ανάπτυξή τους. Συζητήσεις, ανάγνωση διατριβών, καταρτισμός 
βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, δημόσια μαθήματα, χορηγίες για έκδοση βιβλίων, 
για χορήγηση βιβλίων σε άπορους μαθητές, για ανέβασμα θεατρικών έργων, η 
μελέτη του μικρασιατικού χώρου, όλα αυτά μαρτυρούν ένα φιλόδοξο και 
εμπνευσμένο πρόγραμμα που απέβλεπε στην ενίσχυση της ταυτότητας των Ελλήνων 
της πόλης. 

Αλλότροπα ανιχνεύονται οι ελληνοπρεπείς στόχοι του Κανονισμού του Ομηρείου 
Ανωτάτου Ελλ.[ηνικού] Παρθεναγωγείου2 (εν Σμύρνη 18863). Αυτή τη φορά δείκτης 
της ελληνικότητας είναι τα διδασκόμενα μαθήματα και «η ελληνοπρεπής, 
θρησκευτική, ηθική, διανοητική και τεχνική εκπαίδευσις». To ίδιο παρατηρείται 
στον Κανονισμόν της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Σμύρνη 1881), οι σκοποί 
του οποίου με εξαιρετική καθαρότητα προβάλλουν την ελληνοπρέπεια των σχολικών 
στόχων της Εταιρίας αυτής και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο 
Παρθεναγωγείο της. Εξάλλου, το προαναφερθέν Ομήρειον υπήρξε η από το 1881 και 
εξής συνέχεια του αρχικά ονομασθέντος Ελληνικού Παρθεναγωγείου και υπήγετο ως 
εκπαιδευτικό καθίδρυμα στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία.4 Η εν λόγω Εταιρία, 
σημειωτέον, ανήκε στο Ελληνικό κράτος, δεχόταν δε για φοίτηση και μη ορθόδοξους 
μαθητές. Η σημασία της έγκειται στην δια της παιδείας διάδοση του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, στους στόχους της δε ανήκει η επέκταση «της 
παιδείας καθ’ άπασαν την Ανατολήν». Έτσι, τα σχολεία αποτελούν φυτώρια 
ελληνομάθειας και υπηρετούν σαφώς εθνικούς σκοπούς, οι δε απόφοιτοί τους, που 

                                                
1 Βλ. Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Συλλόγου «Η Ανατολή», τύποις Νικολάου Α. 
Δαμιανού, εν Σμύρνη 1880. 
2 περιλαμβάνοντος Νηπιαγωγείον, Ελλ.[ηνικόν] Σχολείον, πλήρες Γυμνάσιον και Διδασκαλείον, 
ιδρυθέντος δε τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος 
ισοβαθμίου τω Αρσακείω. 
3 Προφανώς τα Καταστατικά επανατυπώνονταν, αφού δίνονταν στους γονείς των μαθητριών. 
Εκτός από αυτό του 1886, μελετήσαμε και εκείνο του 1910. Ουσιαστικές διαφορές δεν 
υπάρχουν, πλην των προσθηκών και λειτουργικών προσαρμογών. 
4 Έπαινο για το Ομήρειο διατυπώνει ο καθηγητής της Φιλοσοφίας του Αθήνησι 
Πανεπιστημίου Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, στην ομιλία του στο Α΄ Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο του 1904. Βλ. Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, εν Αθήναις, 31 
Μαρτίου-4 Απριλίου 1904. Εν Αθήναις 1904, εκ του Γραφείου της Διευθυνούσης Επιτροπής, 
σ. 52. 
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θα σταδιοδρομήσουν στη σμυρναϊκή κοινωνία, μεταφέρουν το πνεύμα τους σ’ 
αυτήν.  

Εξαίρετο δείγμα αποτελεί, εν προκειμένω, ο Κανονισμός της εν Σμύρνη 
Ευαγγελικής Σχολής, ιδρυθείσης το 1733 υπό του αειμνήστου Παντολέοντος 
Σεβαστοπούλου και ανήκουσας στην ορθόδοξη ελληνική κοινότητα Σμύρνης. 
Πρόκειται για τον πολυσέλιδο κανονισμό του 1891, που τυπώθηκε στην Αθήνα.1 Η 
πολυετής λειτουργία του πλήρους αυτού ελληνικού εκπαιδευτηρίου, η πείρα και 
προσφορά του αποτυπώνονται στο συστηματικό, αναλυτικό και εκτενέστατο αυτό 
κείμενο-πρότυπο του είδους. Σκοπός του η προαγωγή των νεαρών τροφίμων του με 
χριστιανική και ελληνοπρεπή μόρφωση, μέσω της ελληνικής γλώσσας, ώστε να 
προπαρασκευασθούν για την επιστημονική πορεία και την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών του βίου. Οι ενέργειές του δεν περιορίζονται στα παιδιά των ανώτερων 
κοινωνικών τάξεων, αλλά επεκείνονται και στις κατώτερες με πρόβλεψη για την 
ίδρυση νυκτερινού σχολείου. Ορισμένα από τα άρθρα του αποκαλύπτουν τους 
απώτερους στόχους του για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου της Σμύρνης. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόνοια να είναι απόφοιτος του Εθνικού 
Πανεπιστημίου, άρα Έλληνας, ο διευθυντής του, διδάκτωρ της φιλοσοφίας ή 
φιλολογίας. Επομένως, η ελληνομάθεια αποτελεί κριτήριο της παρεχόμενης παιδείας. 
Και ακόμη, κατά διαστήματα υπάρχουν έντεχνα παρεμβαλλόμενες αναφορές για 
χρησιμότητα των μαθητών στο έθνος τους ή ότι «έθνη έχοντα αρίστους πολίτας 
προάγονται και ευδαιμονούσι τιθέμενα επί κεφαλής του πολιτισμού».  

Μια και ο λόγος περί σχολών, δεν παρέλκει να μνημονευθεί και ο Κανονισμός 
του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν. Αρώνη, διδάκτορος της 
Φιλολογίας, έκδοση του 1909 στη Σμύρνη. Και αυτό για να γίνουν συγκρίσεις. Παρά 
την ίση μοίρα, λοιπόν, που αποδίδεται στην ελληνική και γαλλική γλώσσα και 
παιδεία, παρά τα δύο ξεχωριστά τμήματα που εκπροσωπούν κάθε πλευρά και την επί 
ίσοις όροις μόρφωση, γενικός διευθυντής είναι ο διευθυντής του ελληνικού 
τμήματος. Πέραν του τίτλου του Λυκείου, με την πρόταξη του ελληνικού έναντι του 
γαλλικού χαρακτήρα του, και το πρόγραμμα των διδασκόμενων στο ελληνικό τμήμα 
μαθημάτων, εξασφαλίζει στέρεη ελληνομάθεια και καλλιεργεί την ελληνοπρέπεια, 
αν και ρητές αναφορές δεν υπάρχουν στα άρθρα του, προφανώς για να μη προβληθεί 
η ελληνική πλευρά εις βάρος της άλλης, που όμως έμμεσα τονίζεται και σαφώς 
υπερέχει. 

Συμπερασματικά, η ίδρυση σχολείων, η ανέγερση ναών και ευαγών ιδρυμάτων, 
η άσκηση φιλανθρωπίας, η πνευματική και κοινωνική αφύπνιση των Ελλήνων και 
πολλές άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ασκούνται από πλείστες όσες σωματειακές 
οργανώσεις που εμφανίζονταν στη Σμύρνη με αύξοντα ρυθμό από τις αρχές του 19ου 
αιώνα.  Οι οργανώσεις αυτές διακρίνονται εμφανώς ή λανθανόντως για τον 
ελληνοπρεπή χαρακτήρα τους, η δε στοχοθεσία τους είτε μελετημένη συστηματικά 
είτε λόγω του ελληνοκεντρικού κλίματος που υπάρχει στη Σμύρνη και πυροδοτεί και 
διαμορφώνει το κλίμα αυτό, είναι πατριωτική και εθνοκεντρική. 

                                                
1 Εκ του Τυπογραφείου «Προόδου», εν Αθήναις 1891. 
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  Ιωάννης  Μ. Μπακιρτζής. 
 

Εικόνες από τη ζωή στη Σμύρνη του 19ου αιώνα από 
περιηγητικά κείμενα κι εφημερίδες της εποχής. 

 
Η αιγιακή μητρόπολη της Σμύρνης είναι ένα από τα πλέον καίρια 

γεωγραφικά σημεία τόσο του Εγγύς Ανατολικού χώρου όσο και της μεσογειακής 
λεκάνης. Στο λιμάνι της διασταυρώνονται χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι απ’ 
όλες τις κατευθύνσεις της πυξίδας. Η πόλη αυτή σ’ όλη τη διάρκεια τη 
πολυκύμαντης ιστορίας της δεν έμεινε ούτε στιγμή έξω από τα μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα.  

Για πάνω από πεντακόσια χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας η Σμύρνη ήταν μια 
πολεοδομικά τυπική οθωμανική μεγαλούπολη στης οποίας τον εμπορικό ιστό οι 
δραστηριότητες διαχωρίζονταν1.  

Πολλοί από τους εμπορικούς της δρόμους έφεραν την επωνυμία της 
επαγγελματικής δραστηριότητας των συντεχνιτών που ήταν εγκατεστημένοι 
εκεί. Ιδιαιτέρως οι δρόμοι που διέρχονταν κοντά από τα παζάρια έφεραν τέτοια 
ονόματα. Ο κύριος εμπορικός άξονας διέσχιζε τη Σμύρνη από το βορά με τους 
Φράγκους και τους ντόπιους χριστιανούς, μέχρι το παραδοσιακό εμπορικό 
κέντρο νοτιότερα, που βρισκόταν πιο κοντά στην τουρκική ζώνη και την εβραϊκή 
συνοικία2.  

                                                
1 Η έννοια της τυπικής οθωμανικής μεγαλούπολης προσδιορίζεται με συνοπτικότητα και ακρίβεια 
από τη Μερόπη Αναστασιάδου, Θεσσαλονίκη 1830-1912, Μια Μητρόπολη την εποχή των 
Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων, μετάφραση: Βασίλης Πατσογιάννης, Αθήνα 2008, Στην περίφημη 
εποχή των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ), οι πόλεις-λιμάνια της οθωμανικής Μεσογείου 
(Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Βηρυτός) μετατρέπονται με τη βούληση των αρχών, σε εργαστήρια και 
βιτρίνες των εκσυγχρονιστικών πρωτοβουλιών. Το αστικό τους τοπίο μεταβάλλεται, ακολουθώντας 
τα πολεοδομικά πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Εξυγίανση, τάξη και εξωραϊσμός 
συνιστούν τις βασικές αρχές γύρω από τις οποίες αρθρώνεται το έργο των πολεοδόμων 
μεταρρυθμιστών, 12. 
2 Hervé Georgelin, Σμύρνη - Από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς, μετάφραση: Μαρία 
Μαλαφέκα, Αθήνα 2007, 59. 
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Την εθνικοθρησκευτική αυτή διάταξη στον άξονα βορά – νότου την 

παρατηρούν οι ευρωπαίοι περιηγητές και στην πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνα, 
αποδίδοντάς της όμως και μια χροιά κοινωνικής διαβάθμισης. Η φτώχεια πιέζει 
περισσότερο τους κατοίκους των νοτίων συνοικιών απ' ό,τι εκείνους που είναι 
εγκατεστημένοι στα πιο δροσερά κλίματα του βορά. 

Μάλιστα, παρατηρείται ότι, καθώς οι φτωχότερες κοινωνικές τάξεις έχουν 
πολύ περιορισμένες ανάγκες κι είναι ευχαριστημένες με πολύ λιγότερα αγαθά, 
δεν υπόκεινται σε απόλυτες στερήσεις. Τονίζεται δε πως δεν υφίστανται ακραίες 
κοινωνικές αντιθέσεις, εφόσον η εργατική τάξη της πόλης μπορεί με σχετική 
άνεση να προμηθεύεται και να καταναλώνει καύσιμα και είδη ένδυσης1. 

Ειδικά η τελευταία εκατονταετία της όψιμης οθωμανικής περιόδου είναι από 
τις πλέον πλούσιες σε ιστορικά συμβάντα φάσεις με την οικονομική και 
κοινωνική ακμή της ρωμαίικης κοινότητας να εκτινάσσεται κυριολεκτικά, 
επωφελούμενη από τη δημογραφική ανάκαμψη μετά τις διώξεις κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής επανάστασης κι από το μεταναστευτικό ρεύμα που 
σημειώθηκε από το πτωχό αρτισύστατο ελληνικό κράτος προς την πολλά 
υποσχόμενη εξ απόψεως οικονομικών ευκαιριών ιωνική πρωτεύουσα. 

Η τάση αυτή προς τη δημογραφική ισχυροποίηση του ρωμαίικου στοιχείου 
είχε αρχίσει να γίνεται πολύ έντονη αρκετά νωρίτερα, μεσούντος του 18ου 

                                                
1 Ανώνυμο περιηγητικό κείμενο με επιστολές υπό τον τίτλο, Narrative from an excursion from 
Corfu to Smyrna, London 1827, 263. Στην προμετωπίδα του βιβλίου ως συντάκτης των επιστολών 
αναφέρεται ο συγγραφέας του βιβλίου Letters from Palestine. Το εν λόγω βιβλίο είχε εκδοθεί στο 
Λονδίνο το 1822, από το συγγραφέα Thomas Robert Jolliffe και πλήρη τίτλο, Letters from 
Palestine: Descriptive of a Tour Through Galilee and Judæa, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, Black, 
Young and Young· συμπεραίνουμε συνεπώς ότι και τις επιστολές από τις οποίες αρυόμαστε τις 
πληροφορίες για τη Σμύρνη του 1817, συνέγραψε ο Thomas Robert Jolliffe. 

Η Σμύρνη το 1782. 
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αιώνα, με την εκμετάλλευση της σχετικής αυτοδιοίκησης που παρείχε το 
σύστημα των θρησκευτικών κοινοτήτων – των millet, αλλά και των δυνατοτήτων 
που εξασφάλιζαν οι οικονομικές συμφωνίες με τους δυτικούς, οι διομολογήσεις, 
καθώς σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν καθεστώς προνομιακής οικονομικής 
δραστηριότητας. Το καθεστώς αυτό των διομολογήσεων αντανακλά στο 
κοινωνικό στάτους του ευρωπαϊκής προέλευσης πληθυσμού της Σμύρνης.  

Ο Thomas Jolliffe αναφερόμενος στην ομάδα αυτή την ανεβάζει για το 1817 
στο ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού. Παρατηρεί επίσης, ότι η κοινωνική 
ανωτερότητα που προέρχεται από την οικονομική υπεροχή, δημιουργεί μιαν 
έντονη αντίθεση μεταξύ του εντοπίου πληθυσμού και των Λεβαντίνων1. 

Ο συγγραφέας της προηγούμενης περιήγησης σχολιάζει με ιδιαίτερη έμφαση 
τις αντιθέσεις στην εμφάνιση και το συνολικό παρουσιαστικό μεταξύ της 
προνομιούχου τάξης των Λεβαντίνων και των ντόπιων μουσουλμάνων – 
Οθωμανών υπηκόων. Στους δεύτερους διακρίνει μιαν έντονη ενδυματολογική 
εκζήτηση κι αλαζονεία ύφους, οφειλόμενη κατά την άποψή του, στην 
προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν τη σταδιακή απώλεια ισχύος και το 
αίσθημα κατωτερότητας έναντι των ευρωπαίων. 

Αξιοσημείωτη είναι και η παρατήρηση για την θρησκευτική ανεκτικότητα 
που υπάρχει στη σμυρναϊκή κοινωνία μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Επίσης, 
ήδη από τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα ο κοσμοπολιτισμός που 
θα γίνει το κατ' εξοχήν χαρακτηριστικό της πόλης, φαίνεται από την ύπαρξη 
αρκετών λεσχών και ταβερνών όπως στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα2. 

Και η ίδια όμως η φυσική εικόνα της πόλης είναι εξαιρετική σύμφωνα με την 
ίδια μαρτυρία. Σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από τα ερείπια των αρχαίων 
τειχών, στη βάση ενός υψώματος, βρίσκεται ένα παλιό βενετικό οχυρό. Η θέα 
από το σημείο εκείνο εκτείνεται στα γειτονικά βουνά και τις ακτές, ενώ προς το 
εσωτερικό βλέπει κανείς να εναλλάσσονται δάση και λιβάδια σε μιαν ειδυλλιακή 
εικόνα που δίκαια έδωσε στο σημείο αυτό το τοπωνύμιο Παράδεισος3. Στις 
λαϊκές συνοικίες της πόλης όμως οι κακές συνθήκες υγιεινής δημιουργούσαν μια 
διαφορετικήν εικόνα. 

Η πανώλη που σε παρελθούσες περιόδους είχε ταλαιπωρήσει πολύ έντονα 
τον τοπικό πληθυσμό δεν είχε εξαλειφθεί τελείως και καθημερινά υπήρχαν ένα 
με δύο θανατηφόρα κρούσματα σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές. Χωρίς το 
φαινόμενο αυτό να προκαλεί μεγάλην ανησυχία σε επίπεδο συναγερμού, οι 
συνοδοί του Jolliffe τον συμβούλεψαν να μη συγχρωτίζεται με τους ντόπιους για 
κάθε ενδεχόμενο4. 

Στα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα οι αναφορές από τη Σμύρνη πληθαίνουν 
και πιστοποιούν μια ποιοτική και ποσοτικήν αύξηση των δεδομένων της ακμής. 
Ως πρώτο τέτοιο στοιχείο είναι η δημογραφική ανάπτυξη, καθώς με βάση τα 

                                                
1 Narrative, ό.π., 258. 
2 Narrative, ό.π., 258. 
3 Narrative, ό.π., 261. 
4 Narrative, ό.π., 262 
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Σμύρνη. Επεξεργασία σύκων.  

στοιχεία της απογραφής του 1849 ο πληθυσμός αγγίζει τις 150.000 ψυχές. Απ’ 
αυτόν τον αριθμό τα δύο τρίτα περίπου, δηλαδή οι 100.000, είναι οι Ρωμιοί και 
οι Μουσουλμάνοι με τάση κυριαρχίας των πρώτων, ενώ το υπόλοιπο τρίτο 
συνίσταται από Αρμένιους, Εβραίους και Ρωμαιοκαθολικούς, ευρωπαϊκής κατά 
κύριο λόγο καταγωγής, κι ευρωπαίους μετανάστες1.  

Κατά τις εκτιμήσεις του περιηγητή George Rolleston, οι Τούρκοι ανέρχονται 
στις 45.000, όμως ο πληθυσμός αυτός παρουσιάζει δημογραφική τάση μείωσης 
λόγω των αυξημένων αναγκών στρατολόγησης στα χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα, ενώ τόσο στα κατώτερα όσο και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 
υπάρχει επίσης τάση μείωσης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εκτρώσεων, λόγος 
που ακούγεται αρκετά περίεργος στο σημερινό ερευνητή, αν λάβει υπόψη του τα 
αυστηρά ισλαμικά ήθη2. 

 
 
 
 
 
 

Ως κύρια πηγή των υψηλών εισοδημάτων των Tούρκων της Σμύρνης 
αναφέρεται η μεγάλη γαιοκτησία και τα ανώτερα κρατικά αξιώματα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων και εις 
επίρρωσιν τούτου αναφέρεται μια παροιμιακή έκφραση της Ανατολής, Δώσε τον 
Tούρκον χρήματα και τύφλωνε, που σε αγγλική απόδοση είναι: Bribe the Turk, 
and blind him3.  

                                                
1 George Rolleston, Report on Smyrna, London 1856, 20. 
2 Rolleston, Report, ό.π. 20 21. Τις ίδιες αιτίες δημογραφικής κάμψης των Μουσουλμάνων 
εντοπίσαμε και στο κείμενο του Charles de Scherzer, La Province de Smyrne, μετάφραση εκ του 
γερμανικού: Ferdinand Silas, Βιέννη 1873, 42. 
3 Rolleston, Report, ό.π., 21. 
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Φορεσιά περιοχής της Σμύρνης. 

Στον εμπορικό τομέα η τουρκική δραστηριότητα εκτείνεται κυρίως στην 
εξαγωγή ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων, όπως σιτηρά, αποξηραμένα 
φρούτα και έρια.  

Από το ρωμαίικο πληθυσμό της πόλης που αριθμεί περί τις 50.000, η 
συντριπτική πλειονότητα είναι υπήκοοι της Υψηλής Πύλης, των οποίων το 
νομικό καθεστώς προσδιοριζόταν από το Hatt-ı Hümayun του 1856. Ελάχιστοι 
άνθρωποι εκ του συγκεκριμένου πληθυσμού είχαν ελληνική υπηκοότητα κι ένας 
αριθμός ανάμεσα στις δύο με τρεις χιλιάδες ήταν Άγγλοι υπήκοοι που υπάγονταν 
στο καθεστώς της Ιονίου Πολιτείας1. 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να 
σταθούμε δι’ ολίγων και στην αμφίεση 
της ίδιας κοινότητας της Σμύρνης.  

Οι ανώτερες τάξεις είχαν γενικά 
υιοθετήσει το δυτικό κοστούμι αλλά τα 
λαϊκά στρώματα φορούσαν μια τοπική 
φορεσιά, ένα είδος βράκας, φαρδιάς 
στους γλουτούς, που έδενε χαμηλά στις 
κνήμες, ώστε να στηρίζει τις κάλτσες.  

Ο συγγραφέας της περιήγησης ση-
μειώνει εμφατικά την παντελή απουσία 
της φουστανέλας στους μικρασιάτες 
Ρωμιούς, που τη θεωρεί ως χαρακτηρι-
στικό ενδυμάτων Αλβανών – multifold 
petticoat of the Albanian2 – πολύπτυχο 
μεσοφόρι των Αλβανών κατά λέξη, 
παρόλο που υιοθετήθηκε ως εθνική 
ενδυμασία της Ελλάδας.  

Την παραπάνω περιγραφόμενη 
φορεσιά συμπληρώνουν ένα γαλάζιο 
μάλλινο πανωφόρι κι ένα απλό άσπρο 
πουκάμισο, ενώ οι λίγο πιο εύποροι 
φορούν κεντημένο γιλέκο3.  

Αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες, συναντά κανείς τους 
Ρωμιούς σ’ όλες τις εργασίες, κυρίως όμως στα μέσα του 19ου αιώνα έτειναν να 
μονοπωλήσουν το εισαγωγικό κι εξαγωγικό εμπόριο.  

Οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες τους υποχρέωναν ν’ απασχολούν στα πλοία 
με τα οποία μετέφεραν τα εμπορεύματά τους, ευρωπαίους ναύτες και κατώτερο 
πλήρωμα. Για τις επιχειρηματικές τους εξαγωγές οι Ρωμιοί έμποροι 
χρησιμοποιούσαν 5-6 αγγλικά ατμόπλοια, ορισμένα από τα οποία έφταναν τη 

                                                
1 Rolleston, Report, ό.π., 29 
2 Rolleston, Report, ό.π., 29. 
3 Rolleston, Report, ό.π., 29. 



    ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

160

 

χωρητικότητα των 1.200 τόνων. Στα πλοία αυτά είχαν δώσει αρχαιοελληνικά 
ονόματα όπως Αρκαδία, Λακωνία κ.λπ.1. 

Μελανό σημείο στις δραστηριότητες αυτές είναι η παραδοχή, ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι εμπορικές μέθοδοι που ακολουθούντο θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αποκλίνουσες απ’ ό,τι συνηθιζόταν την εποχή αυτή στην 
Ανατολή ν’ αποκαλείται εμπορική πίστη ή δεοντολογία2. 

Με τον τρόπον αυτό οι Ρωμιοί διείσδυσαν και στους δρόμους του θαλάσ-
σιου εμπορίου, ίδρυσαν εμπορικούς οίκους στη Μασσαλία και το Άμστερνταμ 
και προωθούνταν προς την κατεύθυνση των θαλάσσιων διόδων και του Λον-
δίνου, αν και τελικά οι Άγγλοι κατάφεραν να υπερισχύσουν στη θάλασσα.    Η 
άνοδός τους πάντως στο εμπόριο του λιμανιού και στις συναλλαγές τους με την 
ενδοχώρα, μέχρι την καταστροφή του 1922, ήταν πλέον αδιαμφισβήτητη3. 

Στο σημείο αυτό μεταφέρουμε ένα αυτούσιο απόσπασμα του Thomas Jolliffe 
για την εικόνα των προαναφερόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων: Είναι, 
πιστεύω, καθολικά παραδεκτό για τη Σμύρνη ότι αποτελεί μία από τις 
πλουσιότερες πόλεις της Ανατολής και την πρώτη εμπορική πόλη των οθωμανικών 
κτήσεων. Αυτή η υπεροχή έχει αποκτηθεί όχι από την ιδιοφυΐα της τοπικής 
εξουσίας, αλλά από την ικανότητα και τη δραστηριότητα της ευρωπαϊκής 
επιχειρηματικότητας. Πλοία απ’ όλες τις μεριές της γης συναντώνται στο λιμάνι 
της κάνοντάς την το κέντρο του εμπορίου. Μεταξύ των κυριότερων προϊόντων 
περιλαμβάνονται το ακατέργαστο βαμβάκι, το βαμβακερό νήμα, φτιαγμένο από 
τρίχωμα αίγας, φαρμακευτικά είδη όλων των ειδών και χαλιά. Την ίδια περίοδο 
αξιοσημείωτο είναι και το εμπόριο με την Περσία που αφορά στο μετάξι. Στη 
διάρκεια μιας χρονιάς τα καραβάνια μεταφέρουν έως και 200 μπάλες ή και 
περισσότερο απ’ αυτό το προϊόν4.  

Σύμφωνα μ’ έναν άλλο περιηγητή, τον Richard Claridge, λίγο αργότερα, το 
1837, η Σμύρνη ήταν ένα μεγάλο αστικό εμπορικό κέντρο που κατά γενική 
εκτίμηση είχε περίπου 100.000 κατοίκους.  

Σύμφωνα με τουριστικούς οδηγούς της εποχής τα προάστια του Μπουτζά και 
του Μπουρνόβα ή όπως αναφέρεται στην αγγλική του εκδοχή Bournabat, ήταν 
από τα πλέον αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, κι η εμπορική τάξη της πόλης 
διέμενε κατ' εξοχήν σ’ αυτά και εισέρχονταν στο κυρίως αστικό συγκρότημα 
μόνο για επιχειρηματικούς λόγους. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο ο περιηγητής 
καλείται να παρατείνει την διαμονή του σ' αυτό τον τόπο που αποκαλείται The 
Paris of the Levant Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις κομψές κυρίες με τα 
χαρακτηριστικά φορέματα που αποκαλούνται tournures5. 

 

                                                
1 Rolleston, Report, ό.π., 30. 
2 Rolleston, Report, ό.π., 30. 
3 Κ. Τσαγκρίδης, Από την ουτοπία στον τόπο - Η πόλη της Σμύρνης, Αθήνα 2001, 46. 
4 Narrative, ό.π., 257. 
5 Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά γυναικεία ενδύματα τα οποία στο άνω μέρος της φούστας έχουν 
υποστρώματα ώστε ν’ ανασηκώνονται. 
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Η εμφάνιση αυτή υποβάλει το συγγραφέα να θεωρήσει τις μορφές τούτες ως 

πρότυπα της ελληνικής γλυπτικής1. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στην εμπορική κίνηση της πόλης, της οποίας η 

αύξηση είναι ανάλογη μ’ εκείνης του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο 
οθωμανικός μουσουλμανικός πληθυσμός παραπονιόταν γι’ αυτές τις ραγδαίες 
μεταβολές που τις απέδιδε στις μεταρρυθμιστικές κινήσεις του σουλτάνου 
Μαχμούτ Β’, και θεωρούσε πως η παραδοσιακή οθωμανική φυσιογνωμία της 
Σμύρνης είχε αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Το ίδιο κείμενο ανατρέχει στα γεγονότα 
της περιόδου της έναρξης της ελληνικής επανάστασης δίνοντας με τον τρόπον 
αυτό μια σαφή εικόνα για την αντιστροφή της πορείας των πραγμάτων, που 
εντοπίζεται από τη δεκαετία του 18302∙ 

Απ’ αυτό το χρονολογικό όριο εκκινεί μια περίοδος περίπου ενενηκο-
νταετής, που με μικρές αποκλίσεις κι ανασχετικά φαινόμενα είναι σχεδόν 

                                                
1 Richard T. Claridge, Α guide along the Danube, from Vienna to Constantinople, Smyrna, Athens, 
the Morea, the Ionian Islands – From the notes of a journey made in the year 1836, London 1837, 
181. 
2 Η περιγραφή με την οποία χρωματίζεται αυτή η αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν 
του 1836, έχει ως εξής: Παλαιότερα κατά την περίοδο του ελληνικού αγώνα για ανεξαρτησία ή 
άφιξη των ειδήσεων περί της επανάστασης σ' αυτήν την πλευρά των οθωμανικών κτήσεων ήταν το 
σινιάλο εκκίνησης του διωγμού των Ελλήνων της πόλης∙ τους πυροβολούσαν εν μέσω των δρόμων 
με τη καταφανή ευχαρίστηση που απολαμβάνει ο αθλητής, όταν κάνει το άθλημά του. Claridge, Α 
guide, ό.π. 181. 

Σμύρνη. Ο εσωτερικός λιμένας.  
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γραμμικά αναπτυξιακή, ώστε να οδηγηθούμε στις δύο πρώτες δεκαετίες του 
20ού αιώνα, που αποτελούν τον κολοφώνα της σμυρναϊκής ακμής. 

Kλείνοντας τις περιηγητικές πληροφορίες γι’ αυτήν την περίοδο της ιστορίας 
της πόλης, αναφέρουμε τα δύο προτεινόμενα καταλύματα για τον επισκέπτη της 
εποχής, το ξενοδοχείο Pension Suisse και τον ξενώνα της Madame Marachina, 
που προσέφεραν την ανετότερη φιλοξενία με κόστος ένα δολάριο την ημέρα.  

Την ίδια εποχή η ατμοπλοϊκή σύνδεση με την Αθήνα, μέσω της εταιρίας 
Levant Steamer, ήταν δύο φορές το μήνα1. 

Πέραν όμως από την πλούσια περιηγητική φιλολογία για τη Σμύρνη του 
19ου αιώνα, ο ομογενειακός Τύπος της εποχής είναι με τη σειρά του εξαιρετικά 
πλούσια πηγή, απ’ όπου μπορεί ν’ ανασύρει κανείς στοιχεία για το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον ζήτημα της καθημερινότητας, της κοινοτικής ζωής και της δημόσιας 
ασφάλειας στην πόλη και τη γύρω ύπαιθρο. Ειδικά γι' αυτό το τελευταίο ζήτημα, 
της δημόσιας ασφάλειας και των ποινών που επιβάλλονταν για τη διαφύλαξή 
της, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες προσπάθειες αντιμετώπισής 
του συνήθως εξαντλούνταν στο νομικό πρόταγμα της αυτοδικίας, δηλαδή της 
εσχάτης τιμωρίας μεμονωμένων περιστατικών και κυρίως από περιπτώσεις 
νεοδιοριζομένων βαλήδων, δηλαδή επάρχων, οι οποίοι επιθυμούσαν να 
κερδίσουν εντυπώσεις στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους2. 

Γεγονός πάντως είναι ότι στις καθημερινές μετακινήσεις των ανθρώπων 
στους δρόμους της επαρχίας της Σμύρνης αλλά κι εντός των περιοχών κατοικίας 
τους, στη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων του Tanzimat, περίοδο την οποίαν 
ιστορούμε, διαπιστώνεται ότι πολλές φορές το αίσθημα ανασφάλειας 
κυριαρχούσε και μάλιστα όχι μόνο στους μη Μουσουλμάνους.  

Ακόμη και μέχρι το 1845, μιαν εικοσιπενταετία πριν από το συμβάν στο 
οποίο θ’ αναφερθούμε, αστυνομικά καθήκοντα εκτελούσε ο στρατός και μόνον 
από τη χρονιά εκείνη δημιουργήθηκε ξεχωριστό αστυνομικό σώμα, υπαγόμενο 
αρχικά στο νέο Αστυνομικό Συμβούλιο, (Polis meclisi) και κατόπιν στο 
Συμβούλιο Αστυνομίας, (Μeclis-i Zabita), που όμως εξακολουθούσε να τελεί 
υπό στενό στρατιωτικό έλεγχο3.  

Η αδυναμία δημιουργίας ενός εκσυγχρονισμένου αστυνομικού σώματος και 
η διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας (Zabtiye) αποτελούσαν τις σταθερές 
ενός συστήματος που δε στάθηκε ούτε το 19ο αιώνα και παρά τις διακηρύξεις 
του Tanzimat, ικανό να διασφαλίσει στοιχειωδώς το αίσθημα της ασφάλειας για 
τους πληθυσμούς.  

 

                                                
1 Claridge, ό.π. 182. 
2 Βλ. ανάλογες περιπτώσεις κι από άλλες οθωμανικές επαρχίες τη ίδια περίοδο, Καλλιόπη 
Παπαθανάση Μουσιοπούλου, Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη, Αθήνα 1976, 51-52 
3 Βλ. σχετικά Stanford J. Shaw – Ezel Kural Shaw, Ηistory of the Ottoman Empire and Modern 
Turkey, τ. 2, Cambridge 1985, 91. 
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«Το λιμάνι της Σμύρνης μετά το 1888».  Πίνακας του Κων. Βολανάκη. 

 
Προκειμένου να καταστεί εναργέστερη η εικόνα όσων αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, επιλέχθηκε η σημαντικότερη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης, 
Νεολόγος1. Οι εκδότες του φύλλου, πρυτάνεις της ελληνικής δημοσιογραφίας, 
Βουτυράς, Βρετός και Βαφειάδης, περιελάμβαναν συχνά στην έκδοσή τους 
ανταποκρίσεις από τη Σμύρνη με ποικίλο περιεχόμενο, ζωηρές περιγραφές από 
σκηνές της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο φύλλο 724 της 21ης 
Ιανουαρίου 1871 υπάρχει επαινετική επιστολή για τις προσπάθειες του Βαλή της 
πόλης, Sadık paşa, ν’ αποκαταστήσει τη δημόσια ασφάλεια. Τα επαινετικά 
σχόλια του ανταποκριτή αφορούν στα περιοριστικά μέτρα που εξέδωσε ο 
διοικητής, για να ελέγξει τις νυκτερινές δραστηριότητες περιθωριακών 
στοιχείων. Διαβάζουμε στην είδηση:  

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης μελετήσασα τὰ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐνέκρινε νὰ διατάξῃ καὶ 
διέταξεν ἤδη ἀπὸ τῆς παρελθούσης δευτέρας ὅπως ἅπαντα τὰ ἐν ταῖς συνοικίαις καφενεῖα 
κλείωσιν ἀπὸ τῆς 9ης μ.μ. ἰσχυραὶ δὲ περίπολοι περιέρχονται δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς τὴν 
πόλιν. Τὸ σωτήριον τοῦτο μέτρον ἐπιδοκιμασθὲν παρὰ πάντων τῶν πολιτῶν δὲν 
δυσηρέστησεν ἢ μόνον τοὺς ἀλήτας καὶ νυκτοκλέπτας, οἵτινες ἐστερήθησαν οὕτω τῶν 
ἀσφαλῶν ἐνεδρῶν αὐτῶν, ἐξ ὧν ἐφορμῶντες ἐν εὐθέτῳ ἐληίζοντο τάς παρακειμένας 
οἰκίας.  

                                                
1 Για το χρονικό διάστημα που αφορά στην έρευνά μας η εφημερίδα κυκλοφορεί τρις της 
εβδομάδος, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. 
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Κεντρικός δρόμος της Σμύρνης.  
 

 Παρόλον όμως που το μέτρο αυτό έχαιρε της υποστήριξης του εντόπιου 
πληθυσμού, φαίνεται ότι προκάλεσε την αντίδραση των δυτικών προξενικών 
αρχών που έσπευσαν, στο πλαίσιο της προστασίας των ξένων υπηκόων, να το 
υπονομεύσουν εμποδίζοντας το κλείσιμο καφενείων ιδιοκτησίας ευρωπαίων 
υπηκόων. 

Στην ίδια επιστολή αναφέρονται κι άλλες ενέργειες του Βαλή της πόλης, 
στρεφόμενες στην ίδια κατεύθυνση. Επί παραδείγματι καταρτίστηκε δωδεκαμε-
λής επιτροπή, με συμμετέχοντες τρεις προύχοντες εξ εκάστης των τεσσάρων 
κοινοτήτων της πόλης, η οποία επιτροπή ανέλαβε να εξετάσει και να ελέγξει την 
κατάσταση των αέργων, όπως χαρακτηρίζονται, ανδρών και γυναικών της πόλης. 
Μεταξύ άλλων αναφέρεται αυτολεξεί ότι: Ἐκαθάρισε τάς διαφόρους συνοικίας ἐκ τῶν 
ἐν αὐταῖς οἰκουσῶν ἐκδεδιῃτημένων (αποπλανημένων) γυναικῶν, καὶ διέταξε τὴν 
ἀπογραφὴν καὶ ὑπαγωγὴν αὐτῶν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς ἀστυνομίας καὶ τὴν ὑπὸ ἰατρῶν 
ἐπιβλέψιν καὶ ἐπίσκεψιν αὐτῶν. 

Εξαιρετικό σημείο στην αφήγηση του ανταποκριτή του Νεολόγου είναι η 
περιγραφή της θανατικής καταδίκης και της εκτέλεσης ενός διαβόητου 
κατάδικου, κρατουμένου την περίοδο εκείνη στις φυλακές της Σμύρνης, του 
Hakkı efendi ή Yürük bey, με καταγωγή από την İnebolu. Η αφήγηση ξεκινά από 
τη στιγμή που έφτασε στην πόλη το υψηλό αυτοκρατορικό φιρμάνι με τη 
διαταγή της εκτέλεσης. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όλη τη 
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σκηνή, διότι πιστεύουμε πως σπανίως σε κείμενα της εποχής εμπεριέχονται 
τέτοιες περιγραφές οι οποίες αποτυπώνουν τη λειτουργία μιας κοινωνίας τόσο 
κοντά σε μας χρονικά, που όμως εξ απόψεως νομικού πολιτισμού εξακολουθεί 
ακόμη να διέπεται από τους κανόνες της προμπεκαριανής φιλοσοφίας της 
ποινής. 

Το απόγευμα της Κυριακής 3 Ιανουαρίου 1871, ο κατάδικος μεταφέρθηκε 
από τις φυλακές του Cezair han1, όπου εκρατείτο, στο κτίριο της αστυνομίας και 
διανυκτέρευσε εκεί μέχρι τις 4 το πρωί. Εκείνη την ώρα ο διοικητής της 
χωροφυλακής, Salim bey, διέταξε ν’ αφαιρεθούν τα δεσμά του καταδίκου και να 
δεθούν μόνο τα χέρια του. Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο κατάδικος 
υποψιάστηκε τι τον περίμενε, κι άρχισε να ρωτάει τους δεσμοφύλακές του, για 
να πάρει όμως παραπειστικές απαντήσεις. Ως χώρος εκτέλεσης είχε οριστεί η 
περιοχή του Odun çarşı2. Στο σημείο εκείνο ο Hakkı κατάλαβε τι επρόκειτο να 
του συμβεί, μόλις είδε το ικρίωμα και την αγχόνη να αιωρείται, και πλέον έχασε 
κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αφού διαβάστηκε η καταδικαστική απόφαση και το 
φιρμάνι που επέβαλε την εκτέλεσή της, ο κατάδικος έγειρε το κεφάλι στο στήθος 
και ψιθύρισε ettiğim buldum, βρήκα αυτό που έκανα. Ακολούθως ο διοικητής της 
Χωροφυλακής τον προέτρεψε να προσευχηθεί και κατόπιν τούτου ζήτησε να πιει 
λίγο νερό κι έφαγε ελιές σύμφωνα με το έθιμο που προηγείτο της εκτέλεσης∙ ο 
δήμιος του πέρασε την αγχόνη και μετά από πέντε λεπτά το δράμα του 
ετοιμοθάνατου έλαβε τέλος. Τα δύο πρωτοπαλίκαρα του Hakkı, ο Kehaya 
Osman και ο Şaban, καταδικάστηκαν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στα 

                                                
1 Πρόκειται για το παλιό κτίριο των φυλακών της Σμύρνης στην κεντρική περιοχή που είναι 
γνωστή ως Kemeraltı που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κράτησης από το 1838 μέχρι το 1912. Στη 
διαδικτυακή θέση http://www.ithakiajans.com/izmir/izmir .htm, εντοπίσαμε τις παρακάτω 
πληροφορίες για το εν λόγω χαμένο σήμερα κτήριο: 1838 Brüksel anlaşması, tüm Osmanlı 
ülkesinde olduğu gibi, İzmir'de de bir hapishanenin açılmasını gerekli kılmıştır, bunun üzerine, 
Cezayir hanı hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hükümet Konağının yapılması sırasında 
vilayet hapishanesinin de inşası gündeme gelmişse de, ancak 1912 yılında günümüzde Konak'ta çok 
katlı otopark olarak kullanılan yerde hapishane yapılmıştır. Ακόμη, σχετικά με την αιτιολόγηση 
του ονόματός του, στη διαδικτυακή θέση http://en.wikipedia.org/wiki/ Kemeralt%C4%B1 
καταγράφεται η πληροφορία, Another historically important and no longer existing one was 
"Cezayir Han" (literally "Han of Algiers"), from where western Anatolia's excess labor force had 
been annually dispatched to the Ottoman protectorate of Algiers for centuries. Εφόσον επρόκειτο 
βέβαια για κλασσική κατασκευή χανιού με εσωτερικό περίβολο κι εξωτερική φρουριακή δόμηση, 
όπως είναι τα περισσότερα τέτοια κτήρια της οθωμανικής περιόδου, μπορεί ν’ αντιληφθεί κανείς 
ότι αποτελούσε μια προσωρινή επιλογή ανάγκης που όμως διατηρήθηκε επί πολλά χρόνια. 
2 Odun çarşısı σημαίνει κυριολεκτικά αγορά ξύλου. Πρόκειται για μικρό δρόμο στο παλιό λιμάνι, 
που καταλήγει στο παραθαλάσσιο Kızlarağası han αφού διέρχεται από το Hisar cami και 
βρίσκεται. Προς το εσωτερικό της πόλης ο δρόμος άρχιζε στη διασταύρωση με την οδό 
Hırdavatçılar ήτοι των πωλητών u967 χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας. Η επισήμανση του 
δρόμου έγινε βάσει του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του E. Kayın, Oteller Tarihi, που 
παραθέτει ο Τσαγκρίδης, Από την ουτοπία στον τόπο, ό.π. 73. Πληροφορίες για τους δρόμους και 
τις αγορές της περιοχής βλ. επίσης και στον Pars Tuğlacı, Osmanlı Şehirleri, İstanbul 1985, 181-
183. 
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εγκλήματα της συμμορίας, ο μεν πρώτος σε δεκαετή φυλάκιση στην Κύπρο, ο δε 
δεύτερος σε πενταετή στις ίδιες φυλακές. 

Αφήνοντας εν συνεχεία το θέμα της δημόσιας ασφάλειας, θα εστιάσουμε σε 
κάποιο άλλο συνταρακτικό γεγονός στη Σμύρνη. Πρόκειται για την πλημμύρα 
του Μέλητος ποταμού τη νύχτα της 16ης προς 17η Φεβρουαρίου 1871. Το 
συνταρακτικό γεγονός περιέγραψε ο ανταποκριτής του Νεολόγου στο φύλλο 732 
της 28ης Φεβρουαρίου του 1871. Από την εισαγωγή του κειμένου του ο 
ανταποκριτής δηλώνει απερίφραστα ότι: η μνήμη τῆς κατὰ τὴν νύκτα ἐκείνην 
ἐνσκηψάσης θεομηνίας δὲν δύναται ἢ νὰ παραμείνῃ παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις ὡς 
ἀποφράς τις ἀνάμνησις σημαίνουσα λυπηρὰν ἐποχὴν ἐν τῷ μακρῷ βίῳ τῆς Σμύρνης. 

Το κακό ξεκίνησε μετά από τριάντα μέρες συνεχών βροχοπτώσεων που 
έκαναν την κοίτη του Μέλητος, βάθους πάνω από 20 πόδια, να υπερχειλίσει και 
να κατακλύσει τους γύρω κήπους κι αγρούς. Όλο το αστικό συγκρότημα της 
Σμύρνης από το ύψος του Μπουρνόβα μεταβλήθηκε σ’ εκτεταμένη λίμνη.  

Οι δρόμοι της πόλης παρουσίαζαν όψη διωρύγων που τα νερά τους έφταναν 
μέχρι το ενάμισι μέτρο, κι όλες οι μετακινήσεις των πολιτών, προκειμένου να 
σωθούν από την καταστροφή, γίνονταν με βάρκες. Το θέαμα αυτό κατά τους 
χαρακτηρισμούς του ανταποκριτή ήταν λυπηρό και σπαραξικάρδιο: Ἔβλεπες ἐπὶ 
τῶν ἀκατίων ἐστιβασμένους ἀσθενεῖς, ἀναπήρους καὶ νήπια φεύγοντα περίτρομα τὴν 
μανίαν τῶν ὁλονὲν ὑψουμένων ὑδάτων. Οι οθωμανικές αρχές της πόλης, ο Βαλής, ο 
Μουτεσσαρίφης κι ο Διοικητής Χωροφυλακής βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 
στον τόπο της καταστροφής επιχειρώντας να διασώσουν τους κατοίκους.  

Οι υπάλληλοι της δημαρχίας μπαίνοντας μέχρι τη μέση στα νερά 
προσπαθούσαν να χαλάσουν τα λιθόστρωτα των δρόμων, για να βρει διέξοδο το 
νερό. Από το προξενικό σώμα ο μόνος που βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων 
ήταν ο πρόξενος της Αγγλίας, Κόμπερμπατς, που διένειμε τρόφιμα  και χρήματα 
στους πλημμυροπαθείς. Μετά από τέσσερις ώρες, προς το μεσημέρι της 17ης 
Φεβρουαρίου η στάθμη του νερού άρχισε σταδιακά να υποχωρεί και τότε έγινε 
ορατό το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά καταστράφηκαν 74 σπίτια από τα 
οποία τα 36 κατέρρευσαν εκ θεμελίων. Κοντά στη γέφυρα, στη συνοικία 
Μορτάκια, βρέθηκαν δύο πτώματα ενός άνδρα κι ενός παιδιού 12 ετών. Σε μιαν 
ακόμη περίπτωση σημειώθηκαν ανθρώπινες απώλειες, όταν η πρωινή 
αμαξοστοιχία που έφθανε στη Σμύρνη από το Αϊδίνι έπεσε πάνω σε φερτές ύλες 
που είχαν καλύψει τη σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 
μηχανικός του τρένου και δύο υπάλληλοι. Παρόμοιες καταστροφές συνέβησαν 
σ’ ολόκληρη την επαρχία μεγιστοποιώντας τις απώλειες της φυσικής 
καταστροφής. 
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Κεντρική λεωφόρος του Μπουρνόβα.  

Ο Βαλής της πόλης συνέστησε επιτροπή στην οποίαν ανέθεσε την 
καταγραφή των ζημιών, τη διερεύνηση των αιτίων και τη μελέτη λήψης μέτρων 
προς αποφυγήν παρόμοιων συμβάντων. 

Ως επίλογος στην παρούσα ανακοίνωση προκρίθηκε να παρατεθεί μια ακόμη 
ανταπόκριση στην εφημερίδα Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο Ἀνάλεκτα 
ἐκ Σμύρνης1. Ο απογραφικός χαρακτήρας του κειμένου είναι κατά την άποψή μας 
εξαιρετικά διαφωτιστικός για την εικόνα της πόλης στην αρχή της τελευταίας 
τριακονταετίας του 19ου αιώνα. Η αλληλογραφία της εφημερίδας έχει 
ημερομηνία 27 Μαΐου. 

Η περιγραφή ξεκινά με τις αναφορές στη συνεχή ανοικοδόμηση νέων 
κτηρίων σ’ ολόκληρο το αστικό συγκρότημα, αλλά και την ανακαίνιση παλαι-
ότερων. Παρόλην όμως την πολεοδομικήν ανάπτυξη το αστικό περιβάλλον 
εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, κυρίως εξαιτίας των 
αδυναμιών της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών της. Η οικονομική δυσπρα-
γία της δημοτικής αρχής είχε ως συνέπεια να υπάρχουν: πολλαχοῦ σωροὶ λοφώδεις 
ἀκαθαρσιῶν, ἀγυιαὶ καὶ ῥύμαι βορβορώδεις, ἀφώτιστοι αἱ πλεῖσται τῶν κυρίων ἀγυιῶν τὴν 
νύκτα, ἄθλια παντοῦ λιθοστρώματα, συντρίβοντα τοὺς πόδας τῶν διαβαινόντων, ὅταν 
ἔχουσι μάλιστα τινὰς καταβόθρας ἀνοικτάς, μὴ κλειομένας, ὡς δεῖ, παρὰ τῆς ἀστυνομίας 
ἐγκαίρως,… . 

                                                
1 Αριθμός φύλλου 778, Σάββατο, 22 Ιουνίου 1871. 
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Παράλληλα στο κείμενο επισημαίνεται η έλλειψη πλατειών και χώρων 
περιπάτων, ενώ καταγγέλλεται η παντελής ανυπαρξία αγορανομικών μέτρων, 
παρόλο που στο συγκεκριμένο ζήτημα η γενική διοίκηση έδειξε τη διάθεση να 
καταβάλει κάποιες προσπάθειες. 

Εν συνεχεία ο ανταποκριτής επικεντρώνει τις σημειώσεις του στη ρωμαίικη 
κοινότητα της πόλης, ξεκινώντας από τα δημογραφικά δεδομένα.  

Οι Ρωμιοί της Σμύρνης φτάνουν στο ήμισυ του πληθυσμού, εκτιμώνται 
επομένως στις 90 χιλιάδες ψυχές, με 12 εκκλησίες, ένα γυμνάσιο, δηλαδή την 
Ευαγγελική Σχολή, 8 μεγάλα και μικρότερα αλληλοδιδακτικά σχολεία αρρένων, 
πέντε κοινά σχολεία θηλέων και ορισμένα μικτά. Από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
της κοινότητας σε μεγάλη ακμή ήταν το σχόλιο αρρένων του Αρώνη, το θηλέων 
του Αναστασιάδη και το μικτό του Μαρκουλίδη.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση, ότι πολλά παιδιά από 
ρωμαίικες οικογένειες φοιτούν σε σχολεία των ἀλλογενῶν καὶ ἀλλοθρήσκων, όπως 
χαρακτηρίζονται προφανώς τα λεβαντίνικα, καθολικά ή προτεσταντικά σχολεία, 
γεγονός που επισύρει τα αρνητικά σχόλια του συντάκτη του κειμένου. Το 
ξεστράτισμα από τα ορθόδοξα κοινοτικά σχολεία θεωρείται ότι παράγει 
αποφοίτους: μὴ ὠφελοῦντας τὴν ἡμετέραν κοινωνίαν… μὴ σεβομένους καὶ τὴν 
ἐκκλησίαν, ὅσον δεῖ, … Κατά συνέπειαν ο κοσμοπολιτισμός της σμυρναϊκής 
κοινωνίας μάλλον ενοχλεί τους προύχοντες της κοινότητας, προφανώς δε και 
τους εκκλησιαστικούς ταγούς, κι αναδεικνύει εσωτερικές τριβές και διεργασίες, 
εφόσον η απομάκρυνση από τους θεσμούς του μιλλέτ, της θρησκευτικής 
κοινότητας, σήμαινε κίνδυνο απώλειας ταυτότητας1 και σε μιαν αστική κοινωνία 
που βρισκόταν στο στάδιο γοργής μετάβασης και διαμόρφωσης εθνικής ιδέας, ο 
κίνδυνος απώλειας δεν ήταν πλέον μόνον της θρησκευτικής αλλά και της εθνικής 
ταυτότητας2. 

 
 
 

                                                
1 Τα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα αποτέλεσαν το κύριο μέσο διείσδυσης των ευρωπαϊκών χωρών 
στην Οθωμανική κοινωνία, πράγμα που είναι ευρέως γνωστό. Αρχικά δημιουργήθηκαν για να 
καλύψουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων που είχαν εγκατασταθεί στην Αυτοκρατορία γρήγορα όμως 
ανοίγονται διάπλατα στους ντόπιους. Εννοείται βέβαια ότι οι «ντόπιοι» αυτοί, η «πελατεία» δηλαδή 
στην οποία απευθύνονται αυτά τα ξένα σχολεία, είναι ήδη πρόθυμοι να ασπαστούν τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό, νοοτροπία και τρόπο ζωής. Σε σύγκριση με τα οθωμανικά ιδρύματα των διαφόρων μιλλέτ 
οι ευρωπαϊκές σχολές προσφέρουν ευρύ φάσμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Βλ. σχετικά 
Αναστασιάδου, Θεσσαλονίκη, ό.π. 260 261.‐  
2 Οι ενδοκοινοτικές αυτές διεργασίες αντανακλούν τις προσπάθειες συμβιβασμού των παλιών με 
τις νέες δυνάμεις που εμφανίζονται. Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε την άποψη της Σίας 
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αι. – 1919, Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες – Από το Μιλλέτ 
των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, 336, που επιχειρώντας να αποτιμήσει τις κοινοτικές 
διεργασίες στη Σμύρνη του 19ου αιώνα τις χαρακτηρίζει ως συμβιβασμό του παραδοσιακού ρόλου 
της κοινότητας στο οθωμανικό πλαίσιο –ρόλο που έχουν αναλάβει οι παραδοσιακές ομάδες – και του 
ρόλου που πρέπει να έχει η κοινότητα σύμφωνα με τις διεκδικήσεις των νέων ομάδων. Εντέλει, ό,τι 
συμβαίνει στο σύνολο της οθωμανικής κοινωνίας και πολιτικής ζωής εκφράζεται σε μικρογραφία 
στον περιορισμένο χώρο της κοινότητας. 
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Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρμης. 

 
 

Εντέλει, η κοινωνική δράση της κοινότητας επισφραγίζεται με το 
ορφανοτροφείο, το νοσοκομείο και τη λέσχη, εμφανίζοντάς μας την εικόνα μιας 
ανθούσας πολιτείας με δυναμικές προοπτικές που τις παρείχε άφθονες τόσο η 
γεωγραφική θέση της, όσο και η σύνθεση του πληθυσμού της.  

Οι βάσεις για την πληθωρική ακμή της πρώτης εικοσαετίας του 20ού αιώνα, 
είχαν ήδη τεθεί από το δεύτερο μισό του 19ου. Ο συνδυασμός της 
φιλελευθεροποίησης, όσο κι αν αυτή ήταν αμφισβητήσιμη, της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας κι η ένταξη της πόλης στο δίκτυο των εμπορικών λιμένων της 
ανατολικής Μεσογείου αλλά και παγκοσμίως, επέτρεψαν στη Σμύρνη της εποχής 
να κατακτήσει τον τίτλο της πιο λαμπρής μητρόπολης του μικρασιατικού 
ελληνορθόδοξου κι όχι μόνο, στοιχείου. 
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    Γαβριήλ  Γ.  Αρχάγγελος                 
 

Καππαδοκικές  κοινότητες  και μετανάστες : 
Διοικητικοί θεσμοί , λειτουργίες και οργανώσεις (1850-1922). 

  
Κατά την περίοδο του Τανζιμάτ (1839-1876) , αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις 

επιφέρανε μεγάλες μεταβολές στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Νέοι θεσμοί άρχισαν να 
εισάγονται και παλιοί να εκσυγχρονίζονται στην προσπάθεια της Τουρκίας να 
ανασυγκροτηθεί και να ανακόψει την παρακμιακή της πορεία. Βασικό 
χαρακτηριστικό των μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν η επιδίωξη για εκκοσμίκευση του 
καθεστώτος και για ενσωμάτωση των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων . 
Δημιουργήθηκε έτσι ο σημαντικότατος θεσμός των Μιλλέτ που επέτρεπε πλέον 
στους Ρωμιούς και σε άλλες εθνότητες της Αυτοκρατορίας να συμμετέχουν θεσμικά 
στη διοίκηση και τη λειτουργία του κράτους . 

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμί-σεων 
καθιέρωσε ένα μεικτό σύστημα διοίκησης του Ρωμαίικου Μιλλέτ σε όλα τα επίπεδα, 
πανεθνικό, περιφερειακό, τοπικό, στο οποίο συμμετείχαν εκκλησιαστικοί και αιρετοί 
λαϊκοί εκπρόσωποι. Ειδικά στη για αιώνες απομονωμένη Καππαδοκία ο ρόλος της 
Εκκλησίας στη λειτουργία των κοινοτικών θεσμών παρέμεινε πολύ ισχυρός , με τη 
συμπαράσταση βέβαια των  λαϊκών εκπροσώπων, οι οποίοι συχνά προέρχονταν από 
τους κύκλους των παραδοσιακών προκρίτων-τζορμπατζήδων. 

Για τη λειτουργία όμως των Καππαδοκικών κοινοτικών, οικονομικών, 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και προνοιακών θεσμών, πολύ σημαντική ήταν η 
συμβολή των μεταναστευτικών κοινοτήτων που οι φιλαπόδημοι Καππαδόκες είχανε 
συγκροτήσει στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στα άλλα μεγάλα αστικά 
κέντρα. Οργανώσεις, σωματεία, αδελφότητες, εφορείες που ίδρυαν οι μετανάστες 
στην ξενιτιά, αναμειγνύονταν ενεργά στη διοίκηση και λειτουργία των κοινοτήτων 
των ιδιαίτερων πατρίδων τους.  

Σημαντικές επίσης προσωπικότητες της Καππαδοκικής ομογένειας  προσφέρανε 
παντός είδους βοήθεια για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών της 
πατρίδας τους. 
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Η Καππαδοκία  
 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σπουδαίου Νεαπολίτη Κωστάκη 
Βαγιάνη πασά που ενίσχυσε με κάθε τρόπο το Νέβσεχιρ αλλά και ολόκληρη την 
Καππαδοκία χάρη στην πολιτική του ισχύ.  

Η μεγάλη δύναμη που απέκτησε ο Καππαδοκικός αλλά και ο υπόλοιπος 
Μικρασιατικός Ελληνισμός χάρη στις συνεχείς προσπάθειές του και στην καλή 
εφαρμογή  των θεσμών , ιδίως μετά τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ, 
γέννησε την ελπίδα της ελληνοποίησης -εξελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας .  

Δυστυχώς το Νεοτουρκικό καθεστώς ανέτρεψε πλήρως αυτή την κατάσταση και 
οι πολεμικές περιπέτειες ολοκλήρωσαν την καταστροφή του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού , ο οποίος όμως ευτυχώς κατάφερε να ριζώσει και να αναγεννηθεί στις 
νέες εστίες του στην Ελλάδα . 

 
Οι Καππαδοκικές Κοινότητες. 

Στην καρδιά της Μικράς Ασίας, τριγύρω από τον Αργαίο, το περήφανο βουνό 
της Καππαδοκίας, περίπου ογδόντα χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις κάθε είδους και 
μεγέθους1, έμειναν εκατοντάδες χρόνια κατοικημένες από ελληνικούς πληθυσμούς 
ως το 1924, την τραγική εκείνη χρονιά της ανταλλαγής των πληθυσμών.  

                                                
1 Merlier , Octave , Avant-Propos , στο Τσαλίκογλου , Εμμαν. (1976) , Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και 
Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες της Περιφερείας Καισαρείας , Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών  
Σπουδών , Αθήνα : 1976 , σ.3 .  
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Μέσα σε μια ξεπεσμένη αυταρχική  Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάθε ρωμαίικη 

κοινότητα ήταν  και  μια “Λευκή Δημοκρατία”1, η οποία αγωνιζότανε σκληρά για να 
επιβιώσει και να προοδεύσει.  

Όσο κι αν μοιάζει σήμερα απίστευτο,  σημαντικοί δημοκρατικοί θεσμοί, έστω 
και με ιδιότυπο καμιά φορά τρόπο, εφαρμόζονταν για αιώνες στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής. Ειδικά στην Καππαδοκία, 
πολλές  από αυτές τις κοινότητες είχαν απλή παραδοσιακή  οργάνωση. Αρκετές 
άλλες όμως, όπως η Καισάρεια, το Προκόπι,  η Νίγδη, το Γκέλβερι, η Σινασός, το 
Νέβσεχιρ,  διακρίνονταν για την εξελιγμένη τους μορφή2 και το ανεπτυγμένο 
θεσμικό τους πλαίσιο που  συνήθως οφείλονταν στο μεγάλο τους πληθυσμό, στην 
αξιόλογη κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη, στην ύπαρξη κοινοτικής παράδοσης 
και προπάντων στην παρουσία σημαντικού αριθμού μεταναστών τους στην 
Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα άλλα  εμπορικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. 

                                                
1 Τσαλίκογλου , Εμμαν. , ό.π. , σ. 7 , Merlier , Octave , ό.π. , σ. 5 . 
2 Αναγνωστοπούλου , Σία (1998) , Μικρά Ασία , 19ος αι. –1919 , Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες . Από 
το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος . Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , σ. 368 . 
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Το Μεταναστευτικό Κίνημα στην Καππαδοκία. 
Η πολύ σημαντική και πολύπλευρη επίδραση των Καππαδοκών μεταναστών  

στις κοινότητες προέλευσής τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι δεσμοί τους με τη 
μητρόπολη  παραμένανε ισχυρότατοι, αφού η οικογένειά τους συνήθως έμενε στην 
Ανατολή. Οι ίδιοι περιοδικά γύριζαν και ξαναγύριζαν για λίγο στην πατρίδα, ώσπου 
να φτάσει η ώρα της οριστικής επιστροφή. Αυτά τα ταξίδια, οι εμπειρίες που  
αποκτήσανε  σε μέρη με πολύ υψηλότερο βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο, οι 
γνώσεις, οι νέες ιδεολογίες αλλά και το χρηματικό κεφάλαιο που καταφέρνανε να 
συγκεντρώσουν, τελικά επιφέρανε μεγάλες αλλαγές στη ζωή της γενέθλιας γης1 . 

Το μεταναστευτικό κίνημα είχε μακρά παράδοση στην Καππαδοκία. Γνώρισε 
αυξομειώσεις στη διάρκεια των αιώνων και βασικά  οφειλότανε στο γεγονός ότι η 
χώρα ήταν ορεινή και άγονη με περιορισμένες δυνατότητες διατροφής του 
πληθυσμού της2 . Σε περιόδους πληθυσμιακής αύξησης η μετανάστευση ήταν για 
τους Καππαδόκες η μόνη οικονομική διέξοδος3. Κατά τους νεότερους χρόνους και 
ειδικά στην  περίοδο του Τανζιμάτ (1839-1876), αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις 
προκάλεσαν νέο ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα από την Καππαδοκία προς τα 
παράλια , όπου , παράλληλα με τη Βασιλεύουσα, στα λιμάνια της Μεσογείου και του 
Εύξεινου Πόντου η Τουρκία είχε ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο 
του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Στις πόλεις αυτές με γρήγορο ρυθμό άρχισε να 
σχηματίζεται η μέση αστική τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που επηρεάστηκε 
έντονα από τους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης και 
της Αμερική.  

 
Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Κάτω από την πίεση των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων 
σταδιακά αποσυντέθηκαν η παραδοσιακή στρατιωτική δομή της Αυτοκρατορίας και 
το τιμαριωτικό σύστημα. Δημιουργήθηκαν έτσι οι συνθήκες  για την αναδιοργάνωση 
του κράτους, της οποίας απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν η δημιουργία μιας 
σύγχρονης αποδοτικής κεντρικής και επαρχιακής γραφειοκρατίας και η ενσωμάτωση 
των μη μουσουλμανικών πληθυσμών4 . Με δύο πολύ σημαντικά  διατάγματα, το 
Γκιουλχανέ Χαττ-ι Σερίφ του 1839 και το Χαττ-ι Χουμαγιούν του 1856, η Υψηλή 
Πύλη επιδίωξε να εφαρμόσει αξιόλογες  διοικητικές, φορολογικές, στρατιωτικές, 

                                                
1 Πετροπούλου , Ιωάννα (1991) , Η Πνευματική ζωή στην Καππαδοκία του 19ου αιώνα . Μια 
Σκιαγράφηση . Στο Καππαδοκία , Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή , Αθήνα : Εκδόσεις ADAM , σ. 
40 κ.ε.  . 
2 Σαλκιτζόγλου , Τάκης  (2008) , Οι Φιλαπόδημοι Καππαδόκες , Εφ. Μικρασιατική Ηχώ , Ιούλιος-
Αύγουστος  2008 , σ. 8 .  
3 Ρενιέρη , Ειρήνη (1993) , Ανδρονίκιο : Ένα Καππαδοκικό Χωριό κατά τον 19ο αιώνα , Περ. 
ΜΝΗΜΩΝ , τομ. 15 , σ. 25 κ.ε.  
4 Αναγνωστοπούλου , Σία , ό.π. , σ. 278 . 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

175

 

νομικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει η εμφανής 
προσπάθεια εκκοσμίκευσης του καθεστώτος1.  

Κοσμικό, λαϊκό χαρακτήρα όμως αποκτήσανε όχι μόνον οι θεσμοί του κράτους, 
αλλά και οι αντίστοιχοι των χριστιανικών μιλλετιών  της Αυτοκρατορίας. Όπως 
παρατηρεί ο Τούρκος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λέιντεν Erik Zürcher, «στο 
εσωτερικό της αρμενικής και της ελληνικής κοινότητας η αναδυόμενη εμπορική 
αστική τάξη γινόταν όλο και πλουσιότερη και αποκτούσε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις της με την Ευρώπη έφεραν σε επαφή τα 
μέλη τους με τις γαλλικές πολιτικές ιδέες. Αυτό οδήγησε σε μια κίνηση για τη 
χειραφέτηση των μιλλέτ από τον αποκλειστικό έλεγχο των εκκλησιών. Στην κίνηση 
αυτή δόθηκε μεγαλύτερη ώθηση από το παράδειγμα του νέου μιλλέτ των 
Προτεσταντών Αρμενίων, που αναγνωρίστηκε (κατόπιν βρετανικών πιέσεων ) το 
1850 και που από την αρχή διέθετε αντιπροσωπευτική διάρθρωση […] Το ελληνικό 
μιλλέτ πέτυχε επίσης ένα ποσοστό λαϊκής, αντιπροσωπευτικής διοίκησης σε αυτή 
την περίοδο, αν και ο έλεγχος των κληρικών παρέμενε πολύ ισχυρότερος απ’ ό,τι 
στους Αρμένιους»2. 

 
Διοικητικοί θεσμοί του Ρωμαίικου Μιλλέτ. 

Σε εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που αναγκάστηκε να θεσπίσει ο 
Σουλτάνος , ο Πατριάρχης με τη σειρά του συγκροτεί το Διαρκές Εθνικό Μικτό 
Συμβούλιο που το αποτελούν 12 μέλη , εκ των οποίων τα 4 είναι Μητροπολίτες και 
τα οκτώ έγκριτοι λαϊκοί. Πρόεδρός του είναι ένας από τους μητροπολίτες , ο πρώτος 
τη τάξει. Τώρα πια ο Πατριάρχης ως Εθνάρχης (μιλλέτ μπασί ), η Ιερά Σύνοδος και 
το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο απαρτίζουν την Ανώτατη Εκκλησιαστική και 
Εθνική Αρχή, η οποία μέσω του επίσημου πλέον κρατικού  θεσμού που είναι το 
μιλλέτ των Ρωμιών νομιμοποιείται να συμμετέχει στους διοικητικούς μηχανισμούς 
ολόκληρης της Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, στις περιοχές των 
περιφερειακών μητροπόλεων την ανώτατη επαρχιακή διοικητική  εξουσία στους 
Ρωμιούς ασκεί ο Μητροπολίτης και το οκταμελές Μικτό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
που είναι   αιρετό3 , φυσικά σε συνεργασία με τον Τούρκο Βαλή ή Μουτεσαρίφη και 
τον Τουρκικό διοικητικό μηχανισμό. Στο κατώτερο επίπεδο, δηλαδή στις πόλεις και 
τα χωριά , η Εκκλησιαστική Αρχή και η αιρετή Δημογεροντία είναι τα δύο σώματα 
που συνδέουν την κοινότητα με την οθωμανική διοίκηση4. 

 
Θεσμικές Εξελίξεις στην Καππαδοκία και ο Ρόλος των Μεταναστών. 

Εξειδικεύοντας στην Καππαδοκία τα όσα αναφέραμε πιο πάνω για τους 
διοικητικούς θεσμούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η απομονωμένη χώρα του 

                                                
1 Zürcher , Erik  (2004) , Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας , Αθήνα : Εκδόσεις Αλεξάνδρεια , σ. 98 κ.ε. . 
Σιδηρόπουλος , Φωκίων  (1999) , Τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη , 
Νοσοκομείο Βαλουκλή , Αθήνα :  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ,  σ. 189. 
2 Zürcher , Erik  , ό.π. , σ. 111 . 
3 Παπαστάθης, Χ. (1984) , Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού 
Κράτους και της Διασποράς , Θεσσαλονίκη , σ. 139-140 .  
4  Αναγνωστοπούλου , Σία , ό.π. , σ.330 . 
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Αργαίου, η αγιοτόκος πατρίδα του μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού έζησε για αιώνες μέσα στη φτώχεια και την εγκατάλειψη από το 
Τουρκικό κράτος. Για τους Ρωμιούς κατοίκους της, που πολλοί από αυτούς έπαψαν 
να μιλάνε τα ελληνικά1, μόνη παρηγοριά και στήριγμα ήταν η θρησκεία τους, η 
οποία ήταν η μόνη που τους διαφοροποιούσε ουσιαστικά από τους κατακτητές. Στα 
χωριά και στις μικρές πόλεις το φοβισμένο κοπάδι των πιστών συσπειρωνόταν γύρω 
από τους ιερείς του, οι οποίοι έτσι καθίσταντο οι φυσικοί του ηγέτες . Δεν είναι 
περίεργο λοιπόν που στις περισσότερες Καππαδοκικές κοινότητες ό,τι έλεγε ο 
ιερέας, αυτό ο λαός το τηρούσε λες και ήταν νόμος. Ο ιερέας προΐστατο σε κάθε 
συμβούλιο, ο ιερέας διοριζότανε με πληρεξουσιότητα διαιτητής σε κάθε διαμάχη, ο 
ιερέας αντιπροσώπευε παντού την κοινότητα2, συνεπικουρούμενος ασφαλώς και από 
τους παραδοσιακούς προκρίτους-τζορμπατζήδες που τη δύναμή τους τη στηρίζανε 
στα πλούτη τους και την καταγωγή τους. 

Βέβαια, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, από τα μέσα του 19ου αιώνα οι άνεμοι 
της αλλαγής που σάρωσαν όλη την Αυτοκρατορία άρχισαν να φυσάνε και στην 
Καππαδοκία, η οποία χάρη στην ανάπτυξη των συγκοινωνιών και της 
τηλεπικοινωνίας φάνηκε να ξεπερνά την απομόνωσή της3. Η αρκετά εύκολη πλέον 
επαφή των Καππαδοκικών κοινοτήτων προέλευσης των μεταναστών με τις 
μεγαλουπόλεις, όπου εγκαθίσταντο οι ξενιτεμένοι, άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα με 
αποτέλεσμα τελικά να συντελεστεί ένα πραγματικό θαύμα. Ακόμα και οι μικρές 
παραδοσιακές κοινότητες εμφάνισαν κάποια σημάδια εκσυγχρονισμού, γιατί στις 
περισσότερες περιπτώσεις τη συχνά υποτυπώδη κοινοτική τους συγκρότηση  
ανέλαβαν να αναπληρώσουν οι μεταναστευτικές ομάδες που είχαν οργανωθεί σε 
κοινότητες στην ξενιτιά , πραγματοποιώντας κυρίως δράσεις εκπαιδευτικές και  
προνοιακές, τις οποίες φυσικά και χρηματοδοτούσαν οι ίδιες. Οι συνέπειες αυτής της 
οικονομικής, διοικητικής και πολιτιστικής εξάρτησης ειδικά των μικρότερων 
Καππαδοκικών κοινοτήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα των παραλίων 
διαμόρφωσαν από τα μέσα του 19ου  αιώνα ένα αρκετά έντονο κλίμα αλλοτρίωσης, 
το οποίο άρχισε βαθμιαία να τις αποκόπτει σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό τους 
χώρο και να τις οδηγεί συχνά σε υπερβολές. Έτσι βλέπουμε π.χ. στο Ανδρονίκιο, 
κυρίως στην περίοδο ανάμεσα στο 1840 και το 1875, να σημειώνεται μια 
πρωτοφανής οικοδομική ανάπτυξη4. 

Χτίστηκαν τότε επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά με πανάκριβες ευρωπαϊκές 
επιπλώσεις και ωραίους κήπους με δέντρα και σιντριβάνια. Κατά τον Ιωσήφ 
Μωυσιάδη5, ξοδεύτηκαν χιλιάδες λίρες και περιουσίες ολόκληρες , για να 

                                                
1 Μπαλλιάν , Άννα (1991) , Η Καππαδοκία Μετά την Κατάκτηση των Σελτζούκων και οι 
Χριστιανικές Κοινότητες από το 16ο  έως το 18ο αιώνα , Καππαδοκία , Περιήγηση στη Χριστιανική 
Ανατολή , Αθήνα : Εκδόσεις ADAM , σ. 31 κ.ε. . Γαβριήλ , Αρχ. (2007) , Ένας Πρωτεργάτης του 
Μικρασιατικού Διαφωτισμού : Ο Γιατρός Αρχάγγελος Γαβριήλ , Εφ. Μικρασιατική Ηχώ , αρ.    
φύλλων  387 , 388 . 
2 Ζερβουδάκης , Σ. (1896) , Ήθη και Έθιμα Χωρίων τινών της Καππαδοκίας , Ξενοφάνης , 1 , σ.380 . 
3 Σαλκιτζόγλου , Τάκης  , ό.π. , σ. 8 , 9 . 
4 Ρενιέρη , Ειρήνη , ό.π.  , σ. 35 κ.ε. 
5 Μωυσιάδης , Ιωσήφ (1912) , Το Ανδρονίκιο , Αλεξάνδρεια , σ. 31-35 .  
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Αρχοντικό της 

κατασκευαστούνε κατοικίες διώροφες και 
τριώροφες με πολλά δωμάτια. Ανα-
φέρεται ότι το σπίτι του πάμπλουτου 
Νουρλόγλου είχε σαράντα δωμάτια1. Τα 
περισσότερα από αυτά τα σπίτια 
κατοικούνταν μόνο το καλοκαίρι, όταν οι 
εύποροι ιδιοκτήτες τους έρχονταν στην 
ιδιαίτερη πατρίδα τους να παραθερίσουν 
και να επιδείξουν τα πλούτη και την 
επίπλαστη κοσμικότητά τους.  

Από το Φθινόπωρο όμως έως την 
Άνοιξη το Ανδρονίκιο αλλά και οι 
περισσότερες μικρές Καππαδοκικές 
πόλεις ερήμωναν και ειδικά ο ανδρικός 
πληθυσμός μειωνότανε στο μισό. Είναι 
χαρακτηριστική η μαρτυρία της Ευανθίας 
Σκεντέρογλου, η οποία αναφέρει ότι κατά 
τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά στο 
Ανδρονίκι δε μένανε σχεδόν καθόλου 
άντρες2.  

 
 
 
Ο Θεσμικός Ρόλος των Μεταναστευτικών Οργανώσεων. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες σημαντικές λειτουργίες της κοινοτικής διοίκησης 
και διαχείρισης, που αφορούσαν σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής 
πρόνοιας, κοινοτικών κατασκευαστικών έργων, πέρασαν στην αρμοδιότητα 
διαφόρων επιτροπών, εφορειών, σωματείων, συντεχνιών  που εδρεύανε στην 
Κωνσταντινούπολη κυρίως, αλλά και στη Σμύρνη και καμιά φορά στη Μερσίνα, τα 
Άδανα, την Τραπεζούντα ή τη Σαμσούντα3. Ο ρόλος αυτών των επιτροπών και 
σωματείων ουσιαστικά ήτανε θεσμικός και τα διακεκριμένα μέλη τους τα 
καλοκαίρια, που γύριζαν στην Καππαδοκία για διακοπές, μετείχαν ενεργά στα 
κοινοτικά και είχαν επίσημες επαφές με τους ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους 
και με τα μετζλίς, δηλαδή τα μεικτά μουσουλμανοχριστιανικά  επαρχιακά 
συμβούλια, για σημαντικά ζητήματα της κοινότητας και της επαρχίας 4.   

                                                
1 Ρενιέρη , Ειρήνη , ό.π. , σ. 35 .  
2 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών , φάκελος Ανδρονίκι , ΚΠ 61 , κεφ. : Οικονομία . 
3 Αναγνωστοπούλου, Σία ,ό.π. ,σ. 369. Ρενιέρη ,Ειρήνη , ό.π. , σ. 28 , 29 . Μαμώνη, Κυριακή (1990) , 
Εισαγωγή στην Ιστορία των Συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως ,1861-1922), Μνημοσύνη 11(1988-
1990). 
4 Πολύτιμες πληροφορίες μας παρέχει σχετικά με όλα αυτά το ημερολόγιο των διακοπών του 
δεκαοχτάχρονου Παύλου Σάτηρ το καλοκαίρι του 1885 στην πατρίδα των γονιών του , το Ανδρονίκιο 
(Γαβριήλ , Αρχ. , Καλοκαίρι 1885 : Διακοπές στο Ανδρονίκιο . Ημερολογιακές Καταγραφές του 
Παύλου Σάτηρ . Υπό δημοσίευση)  . Ο πατέρας του Παύλου Χαράλαμπος γύρω στο 1870 μετανά-
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Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος.  

Αλλά και οι απλοί τεχνίτες , βιοτέχνες και λοιποί επαγγελματίες που κατάγονταν 
από την ίδια πόλη ή χωριό, στη διάρκεια του 19ου αι. οργανώνονταν σε συντεχνίες 
όχι τόσο για συνδικαλιστικούς και εργασιακούς λόγους, όσο για φιλανθρωπικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενισχύοντας έτσι δυναμικά τις κοινοτικές δραστηριότητες 
της πατρίδας τους1. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που η εκλογή της Δημογεροντίας της 
Σινασού γινότανε κανονικά ως το 1872 όχι στο χωριό αλλά στην Κωνσταντινούπολη 

. Όπως αφηγείται ο Σεραφείμ Ρίζος2,  
«Στην Πόλη βρίσκουνταν οι περισσό-
τεροι άλλωστε δυναμικοί άντρες : οι 
πρωτομαΐστοροι, οι μαστόροι, οι χαβι-
αράδες προπάντω, που είχαν σχέσεις με 
εξέχοντες Τούρκους πασάδες και μπο-
ρούσαν να καταφέρουν να λυθούν κατ-
ευχή πολλά μας σοβαρά ζητήματα… ». 

Η συμμετοχή όλων αυτών των 
λαϊκών οργανώσεων και σωματείων 
στους κοινοτικούς θεσμούς τουλάχι-
στον ως προς την εκπαιδευτική και 
πολιτιστική τους διάσταση συντονιζό-
ταν από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλ-
λογο Κωνσταντινουπόλεως, o οποίος  
λειτουργώντας ως πραγματικό Υπουρ-
γείο Παιδείας των Ελλήνων στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία υποκατέ-
στησε σε μεγάλο βαθμό το Πατριαρ-
χείο στο ρόλο της εθνικής και πνευμα-
τικής καθοδήγησης των Ρωμιών της 
Ανατολής3. Οι λαϊκοί κύκλοι έτσι, οι 

οποίοι συνήθως παράλληλα εμπνέονταν από ενθουσιώδη ελληνική πατριωτική 
ιδεολογία, άρχισαν να αναμειγνύονται όλο και περισσότερο στα κοινοτικά και 
προπάντων  εκπαιδευτικά ζητήματα παραμερίζοντας  τους εκκλησιαστικούς4.  

                                                                                                             
στευσε οικογενειακά στη Μερσίνα , ασχολήθηκε με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και απέκτησε  
μεγάλη  περιουσία . Όσο ζούσε, αυτός και  πολλοί φίλοι του Καππαδόκες εγκατεστημένοι στα 
Άδανα, στην Ταρσό, τη  Μερσίνα αλλά και την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη 
ανακατεύονταν ενεργά στα κοινοτικά ζητήματα . Αναφέρουμε ενδεικτικά τον καπνοβιομήχανο 
Μιχαλάκη Ομηρόλη-Γιαγμούρογλου,  το μεγαλέμπορο Κοσμά Συμεώνογλου , τον τραπεζίτη Α . 
Διαμάντογλου . 
1 Αναγνωστοπούλου , Σία , ό.π. , σ. 371 . 
2 Ρίζος , Σερ. (2007) , Η Σινασός , Αθήνα : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών , τόμος  Β ,́ σ. 119 . 
3 Μπόζη Σούλα  (2002), Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 
296-298. Χρηστίδης, Χρ. (1979), Ο Ψυχάρης Ύστερα από Πενήντα Χρόνια. Στο: Ψυχάρης, στα 
Πενηντάχρονα από το Θάνατό του , σ.σ. 23-26 , Athènes : Institut Français d’ Athènes. 
4Γαβριήλ , Αρχάγγελος (2008), Το Τραγικό Τέλος του Μικρασιατικού Διαφωτισμού στην 
Καππαδοκία, Εφ. Μικρασιατική Ηχ , αρ. φύλλου 393, Μάρτιος-Απρίλιος, σ. 6-7 . Ο Σεραφείμ Ρίζος, 
όταν διορίστηκε δάσκαλος στο σχολείο της Σινασού, πέτυχε, παρά τις αντιρρήσεις  των  Ιερέων, να 
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Βέβαια αυτή η εξέλιξη στην αρχή προκάλεσε την αντίδραση του Πατριαρχείου 
αλλά και των συντηρητικών κύκλων των ρωμαίικων κοινοτήτων της Καππαδοκίας. 

Τουρκόφωνοι χωρικοί κυρίως αλλά και αστοί, κατώτεροι κληρικοί, φοβισμένο 
και ανασφαλές εκκλησίασμα, ηλικιωμένοι, άτομα προσκολλημένα στις παραδόσεις 
και οικονομικοί συνεργάτες των Τούρκων, καμιά φορά μάχονταν με σφοδρότητα τα   
« καινά δαιμόνια » της παιδείας, της Ελληνικής γλώσσας και εθνικής συνείδησης, 
των εργασιακών δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων1. 

Τελικά όμως το Πατριαρχείο που για σχεδόν πέντε αιώνες επέμενε στην 
οικουμενική και ενοποιητική αντίληψη της Ορθοδοξίας ελπίζοντας σε μια πιθανή 
ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που θα περιλάμβανε τους λαούς της 
Μικρασίας και των Βαλκανίων2, υπό την πίεση ραγδαίων εθνικών και 
εκκλησιαστικών εξελίξεων υποχρεώθηκε να αναπροσαρμόσει δραστικά την πολιτική 
του.  

Τα εθνικιστικά κινήματα των Βαλκανικών λαών στο Ευρωπαϊκό τμήμα της 
Αυτοκρατορίας αλλά και των Αρμενίων και των Αράβων στην Ασία, καθώς και η 
ανεξαρτητοποίηση των Εκκλησιών της Ρουμανίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου 
και της Βουλγαρίας ανάγκασαν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης να 
αποβάλει σε μεγάλο βαθμό τον υπερεθνικό του χαρακτήρα και να αρχίσει να 
ταυτίζεται όλο και περισσότερο με τον Ελληνισμό.  

Έτσι από κάποιο σημείο και μετά ο Πατριάρχης έθεσε επίσημα και θεσμικά υπό 
την προνομιακή προστασία του το Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως αλλά 
και όλα τα υπόλοιπα σωματεία και συλλόγους που ο τελευταίος συντόνιζε, για να 
τους δώσει με αυτό τον τρόπο νομική κάλυψη έναντι των Τούρκων και να τους 
προφυλάξει3. 

Ό,τι ήταν για τον Ελληνισμό ολόκληρης της 
Αυτοκρατορίας ο Φιλολογικός Σύλλογος της 
Κωνσταντινουπόλεως, το ίδιο και ακόμη περισσό-
τερο ήταν για την Καππαδοκία η Κεντρική 
Φιλεκπαιδευτική Καππαδοκική Αδελφότης4 που 
είχε την έδρα της στην Πόλη.  Η δράση της εκτός 
από εκπαιδευτική ήταν  φιλανθρωπική-προνοιακή 
και σε αρκετές περιπτώσεις εξελεγκτική ακόμη 
και της εξουσίας και της πολιτείας του εκάστοτε 
Μητροπολίτη  Καισαρείας1.  

                                                                                                             
διδάσκει στους μικρούς μαθητές τα παραμύθια του Άντερσεν αντί για την Ιερά Ιστορία  ( Ρίζος , Σερ. 
, ό.π. , τ. Α ,́ σ. 325). 
1 Ο Κ. Βαγιάνης , από τους εκπροσώπους του Μικρασιατικού Διαφωτισμού , διηγείται: « Ο δε πατήρ 
μου  παρά την ιδιότητα αυτού ως προέδρου της Δημογεροντίας της κοινότητος Ν.(εαπόλεως), ολίγου 
δειν ελιθοβολείτο υπό των γραϊδίων, διότι διέπραξε το μέγα, το ασυγχώρητον, το σατανικόν έγκλημα 
του να εισαγάγη την αδελφήν μου εις το αλληλοδιδακτικόν σχολείον . » (Βαγιάνης ,  Κ . , 1910 , 
Παιδικαί Αναμνήσεις ,  Μικρασιατικόν Ημερολόγιον  της  Ελένης  Σβορώνου , Κωνσταντινούπολις ) . 
2 Καραπιδάκης , Ν. (2007) , Σύγκρουση Ιδεολογιών πριν την Άλωση , Εφ. Καθημερινή , 19-8-2007 . 
3 Γαβριήλ , Αρχάγγελος (2008) , ό.π. , σ. 6-7 , και σημ. 16 . 
4 Μήλλας , Ακύλας (1996) , Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως , Αθήνα : Η Μνημοσύνη , αρ. 4 – ΑΓΡΑ  
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Αν εξαιρέσουμε την άριστη συνεργασία της Αδελφότητας με τον Ιωάννη 
Αναστασιάδη που ως ιεράρχης από το 1878 έως το 1902 αναδείχθηκε στη 
σημαντικότερη εκκλησιαστική μορφή της Καππαδοκίας κατά τους νεότερους 
χρόνους, η σχέση της οργάνωσης με τους επόμενους Δεσπότες ήταν συγκρουσιακή. 
Δυστυχώς ο Γερβάσιος από τον Πόντο, ο Σωφρόνιος από τον Πόντο, ο Αμβρόσιος 
από τη Χίο και ο Νικόλαος από τη Σινώπη που διαδέχτηκαν τον Ιωάννη δεν είχανε 
τη μόρφωση και την πείρα του αλλά ούτε τη λιτότητα και τη λευιτική σεμνοπρέπειά 
του2. Έτσι ύστερα από ενέργειες της Αδελφότητας ο Γερβάσιος μετατέθηκε στα 
Ιωάννινα , ο Σωφρόνιος που λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντά του μετακινήθηκε στη λιγότερο σημαντική  Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, 
ο δε Αμβρόσιος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από ένα δυσάρεστο οικονομικό 
σκάνδαλο που με απόφαση του Πατριαρχείου ανέλαβε να διερευνήσει η Κεντρική 
Φιλεκπαιδευτική3. Προβληματικές ήταν οι σχέσεις της Αδελφότητας και με τον 
Νικόλαο Σακκόπουλο, τον τελευταίο Μητροπολίτη Καισαρείας, ο οποίος,  αφού 
έμεινε στην Καππαδοκία από το 1914 έως το 19174, αναγκάστηκε να καταφύγει στη 
Βασιλεύουσα, όπου το 1921 χάρη στις πολιτικές του διασυνδέσεις κατάφερε να γίνει 
Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου5.  

 
Η Συμβολή των Προσωπικοτήτων . Ο Κωνσταντίνος Βαγιάνης. 

Η μεγάλη δύναμη της Κεντρικής Φιλεκπαιδευτικής Καππαδοκικής Αδελφό-
τητας που καθώς βλέπουμε ήταν ικανή να ανεβοκατεβάζει Ιεράρχες στη Μητρόπολη 
Καισαρείας, απέρρεε ασφαλώς από την κάλυψη που της παρείχε ο Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.  

Η ισχύς όμως της Αδελφότητας στηριζότανε και στην απεριόριστη ενίσχυση που 
της παρείχανε σημαντικές προσωπικότητες της Καππαδοκικής ομογένειας στην 
Κωνσταντινούπολη και προπάντων ο Νεαπολίτης Κωστάκης Βαγιάνης Πα-σάς. 

Ο Βαγιάνης γεννήθηκε στο Νέβσεχιρ το 1846, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και 
υπήρξε ως το θάνατό του το 1919 ο βασικός νομικός και πολιτικός σύμβουλος του 
Πατριαρχείου. Στενός φίλος του Ιωακείμ του Γ΄ και αρχηγός της Ιωακειμικής 
παράταξης ήταν από τους βασικούς συντελεστές της επανόδου στο θρόνο του 
σπουδαίου αυτού Αρχιερέα . Διετέλεσε επανειλημμένα μέλος του δωδεκαμελούς 
Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου, το οποίο  μαζί  με την Πατριαρχική Ιερά 
Σύνοδο, όπως προαναφέραμε, από-τελούσε την Ανώτατη Εκκλησιαστική και Εθνική 
Αρχή του Μιλλέτ των Ρωμιών .  

                                                                                                             
1 Καλφόγλου , Ι. Η. (1898) , Μονή Φλαβιανών , Κωνστ/πολις , σ. 335 , 341 , 350 , 374 , 379 , 380. 
2 Τσαλίκογλου , Εμμαν. , ό.π. , σ. 36 . 
3 Στις 29 Αυγούστου 1912 ο Αμβρόσιος έβαλε οπλισμένα όργανά του να αρπάξουν το παγκάρι της 
εκκλησίας της Μονής του Ζιντζίντερε που είχε εκείνη τη μέρα τη γιορτή της . Με αφορμή την 
πρωτοφανή αυτή ενέργεια η Καππαδοκική  Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα  όρισε Επιτροπή , η οποία 
ανέλαβε τη διαχείριση των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Ζιντζίντερε . Ο 
οικονομικός έλεγχος που πραγματοποίησε η Επιτροπή ήταν επιβαρυντικός για τον Αμβρόσιο , ο 
οποίος τελικά απομακρύνθηκε από το μητροπολιτικό αξίωμα (Τσαλίκογλου , Εμμαν. , ό.π. , σ. 34-36)  
4 O Tσαλίκογλου (ό.π. , σ. 22) υποστηρίζει ότι έμεινε έως το 1916 .  
5 Μαυρόπουλος  , Δημ. (1960) , Πατριαρχικαί  σελίδες , Εν Αθήναις , σ. 139 κ.ε. .  
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Ο Κωστάκης Βαγιάνης. 

Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, μέλος 
του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αυτοκρατορίας, δύο φορές Υπουργός 
και πάνω απ’ όλα πρίγκιπας Ηγεμόνας της Σάμου, είχε την εμπιστοσύνη του 
Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ αλλά και των διαδόχων του1.  

Χάρη στο μεγάλο κύρος του αλλά και την υποστήριξη του Ιωακείμ ο Βαγιάνης 
πέτυχε  η εν Κωνσταντινουπόλει Εκπαιδευτική Φιλανθρωπική Αδελφότητα να 
παραχωρήσει στη Μητρόπολη Καισαρείας και στην Κεντρική Φιλεκπαιδευτική  
Καππαδοκική Αδελφότητα την ετήσια επιχορήγηση 5000 γαλλικών φράγκων , την 
οποία είχε προσφέρει ο Χιώτης Θεόδωρος Εμμανουήλ Ροδοκανάκης για την ίδρυση  
κάπου στην Ανατολή ενός Σχολείου.  

Με τα χρήματα αυτά αλλά και με 
άλλα που συγκεντρώθηκαν  με εράνους 
οργανώθηκε και λειτούργησε στη Μονή 
του Ζιντζίντερε   από το 1882 έως το 
1918 η περίφημη Ροδοκανάκειος Ιερα-
τική Σχολή που μετά από μερικά χρόνια 
μετονομάστηκε σε «Κατά Καισάρεια 
Ιερατική Σχολή».  

Με δωρεά του Μουταλασκηνού 
μεγάλου ευεργέτη Συμεωνάκη Σινιόσο-
γλου  η Σχολή μεταστεγάστηκε σε επι-
βλητικό τριώροφο κτίριο2 και μαζί με το 
Κεντρικό Παρθεναγωγείο, τα Ορφανο-
τροφεία αρρένων-θηλέων και το Διδα-
σκαλείο Νηπιαγωγών αποτελέσανε το 
σημαντικότερο εκπαιδευτικό και φιλαν-
θρωπικό συγκρότημα-θεσμό της Ανατο-
λής, του οποίου διαχειρίστρια ήταν η 
Κεντρική Φιλεκπαιδευτική  Καππαδο-
κική Αδελφότητα3. 

Ο Κωνσταντίνος Βαγιάνης, όπως 
ήταν φυσικό, εκτός από τις μεγάλες 
οργανώσεις των Καππαδοκών στην 
Κωνσταντινούπολη στήριξε και σχεδόν όλα τα Νεαπολίτικα σωματεία που ίδρυσαν ο 
Νεβσερλήδες συμπατριώτες του στη Βασιλεύουσα. Τα σημαντικότερα από αυτά,  
άρτια συγκροτημένα και εφαρμόζοντας με συνέπεια τους θεσμικούς σωματειακούς  

                                                
1 Αλεξανδρής , Αλ. (1980) , Οι Έλληνες στην Υπηρεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ,1850-1922 
, Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος , 23 , σ. 400 . Βακιρτζής , Ιω. (2005) , 
Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου , Αθήνα : Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Σάμου .  
2 Τσαλίκογλου , Εμμαν. , ό.π. , σ. 32 .  
3 Τσαλίκογλου , Εμμαν. , ό.π. , σ. 35 , σημ. 3 . 
37  Νίγδελης , Κων. (2006) , Η Νεάπολη της Καππαδοκίας , Θεσσαλονίκη : Ιερός Μητροπολιτικός 
Ναός Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως , σ.127 .  
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Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ. 

κανόνες37, προσφέρανε πολύτιμες υπηρεσίες στη Ρωμαίικη κοινότητα του Νέβσεχιρ 
αλλά και στους ξενιτεμένους  Νεαπολίτες.  

Αναφέρουμε έτσι λοιπόν την Εν 
Κωνσταντινουπόλει Εφορεία των 
Σχολών Νέβσεχιρ, η οποία δραστη-
ριοποιούνταν παράλληλα με αντίστοιχη 
που λειτουργούσε στη Νεάπολη, τη 
Φιλεκπαιδευτική Λέσχη «Βασιλειάς» 
που ιδρύθηκε το 1886 , τη Λέσχη 
«Ινδικτιάς» που δημιουργήθηκε το 
1879 και την Εν Κωνσταντινουπόλει 
Φιλόπτωχον Αδελφότητα των Εφήβων 
Νεαπόλεως με έτος ίδρυσης το 1872 . 
Θα πρέπει να μνημονεύσουμε επίσης 
τον βραχύβιο Ανορθωτικόν Σύνδεσμον 
των Νεαπολιτών «Παπά Γεώργιος» 
που ξεκίνησε τη δράση του το 1911 και 
πρόφτασε να εκδώσει έναν εξαιρε-τικό 
χάρτη της Καππαδοκίας και το 
Καραμανλίδικο Ημερολόγιο «Αστήρ» , 
λίγο πριν τη διάλυσή του από τους 
Νεότουρκους μετά το τέλος του Β΄ 
Βαλκανικού Πολέμου38. Στο ημερολό-

γιο αυτό ο ίδιος ο Κωστάκης Βαγιάνης 
υπογράφει με τα αρχικά Κ. Β. ένα 

άρθρο αφιερωμένο στο Νεαπολίτη Εθνικό Ευεργέτη Γιατρό Αναστάσιο Δημητριάδη. 
Στη διαθήκη του τελευταίου προβλέπονταν για δύο νέους από το  Νέβσεχιρ 
αντίστοιχα δύο υποτροφίες, η μία προς τιμήν του τόσο σπουδαίου Κωστάκη Βαγιάνη 
και η άλλη στη μνήμη του πατέρα του τελευταίου Γεωργίου.  

Όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι αδελφότητες, τα σωματεία όχι μόνο του Νέβσεχιρ 
αλλά και των υπόλοιπων Καππαδοκικών κοινοτήτων είναι μια απόδειξη του 
δυναμισμού του Μικρασιατικού Ελληνισμού ειδικά μετά τις μεταρρυθμίσεις της 
περιόδου του Τανζιμάτ  και τη δημιουργία αστικής ρωμαίικης τάξης, επιφανείς 
εκπρόσωποι της οποίας ήταν οι τραπεζίτες Σινιόσογλου και Διαμάντογλου από τη 
Μουταλάσκη, ο μεγαλέμπορος Συμεώνογλου από το Ζιντζίντερε, οι επιχειρηματίες 
Νουρλόγλου και Σάτηρ από το Ανδρονίκιο και πολλοί άλλοι.  

Η μεγάλη οικονομική δύναμη  αυτής της τάξης,  σε συνδυασμό με τη θεσμική 
της κατοχύρωση μέσω των πολιτικοοικονομικών  μεταρρυθ-μίσεων επέτρεψε στη 
σουλτανική εξουσία να συναλλάσσεται άνετα με διακεκριμένα μέλη του ρωμαίικου 
μιλλέτ και να τους αναθέτει υψηλά αξιώματα και καθήκοντα . 
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Προσφυγικός Σύλλογος Φαρασιωτών. 

Το «Ελληνικό Όνειρο» και η Ιδεολογία της Ελληνοποίησης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 
Ειδικά ο Αβδούλ Χαμίτ, ο αινιγματικός αυτός μονάρχης, πολλές φορές  
εμπιστευότανε   και  τιμούσε   ρωμιούς, όπως ο Κωνσταντίνος   Βαγιάνης, 
περισσότερο  από τους Τούρκους. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που κατά το δεύτερο 
ήμισυ του 19ου  και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα επικρατεί στον Ελληνισμό.  
της Ανατολής, και ειδικά στην Καππαδοκία, πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Μέσα σε μια 
καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία  θα μπορούσαμε να πούμε ότι σ’ αυτή την 
περίοδο, αντίστοιχα με το «Αμερικάνικο όνειρο» στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεννιέται 
το «Ελληνικό όνειρο» στην Ανατολή, αφού για τους άξιους Καππαδόκες μετανάστες 
που δραστηριοποιούνταν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Τουρκίας έμοιαζε τότε όλα 
να είναι δυνατά. 

 Έτσι σιγά - σιγά 
άρχισε να μη φαίνεται 
και τόσο ουτοπική η 
ιδεολογία της ελληνο-
ποίησης, του εξελλη-
νισμού της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας39, 
οπότε προέκυπτε ως 
απόλυτη ανάγκη και 
προτεραιότητα οι ρω-
μιοί  να προετοιμα-
στούν γι’  αυτή τη νέα 
ελπιδοφόρα εποχή. 
Πριν απ’ όλα θα 
έπρεπε να οργανωθεί 
το μιλλέτ και να 
στηρίξει τη δύναμή 
του σε γερές λαϊκές-
κοσμικές βάσεις με πυρήνα πάντα το θεσμό της κοινότητας, όπως υποστήριζε με 
πάθος ο Ίωνας Δραγούμης 40.  
Επίσης η απόκτηση ξεκάθαρης ελληνικής εθνικής συνείδησης ήταν απαραίτητη 
προϋπόθεση για το νέο, πολύ σπουδαίο ρόλο που προβλεπότανε να διαδραματίσει 
στο μέλλον το ρωμαίικο μιλλέτ και προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιήθηκε 
το κίνημα του Μικρασιατικού Διαφωτισμού που γνώρισε μεγάλη διάδοση στην 
Καππαδοκία και του οποίου σημαντικός εκπρόσωπος ήταν και ο Νεβσερλής 
Κωνσταντίνος Βαγιάνης41. 
 
38 Νίγδελης , Κων. , ό.π. , σ. 123 .  
39  Αναγνωστοπούλου, Σία, ό.π., σ. 304, σ. 505, σημ. 19. 
40  Δραγούμης, Ίων (1967) , Κοινότης, Έθνος, Κράτος, Θεσσαλονίκη, σ.82 . 
41Γαβριήλ Αρχ. (2007), Ένας Πρωτεργάτης του Μικρασιατικού Διαφωτισμού: Ο Γιατρός Αρχάγγελος 
Γαβριήλ, Εφ. Μικρασιατική Ηχώ, αρ.  φύλλου  387, σ. 10.  
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Τέλος αλλά και  Αρχή.  
Δυστυχώς οι ιστορικές εξελίξεις δε δικαίωσαν τον ενθουσιασμό, τις ελπίδες και 

τις προσπάθειες του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ο οποίος δέχτηκε καίριο πλήγμα 
από το εθνικιστικό Νεοτουρκικό καθεστώς των Εμβέρ, Ταλαάτ και Τζεμάλ. Μέσα σε 
ελάχιστα χρόνια οι Νεότουρκοι, διαψεύδοντας  τις προσδοκίες που είχε 
δημιουργήσει αρχικά η άνοδός τους στην εξουσία , καταπάτησαν όλα τα 
συνταγματικά δικαιώματα και  παραβίασαν  τους θεσμούς που με σοφία και κόπο 
είχε οικοδομήσει σιγά-σιγά ο Μικρασιατικός Ελληνισμός, ειδικά  κατά την περίοδο 
των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ και των τελευταίων χρόνων της βασιλείας του 
Αβδούλ Χαμίτ. 

Η καταστροφή βέβαια  ολοκληρώθηκε με το ναυάγιο της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας και τον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Ανατολής από τις πατρογονικές του 
εστίες. Ευτυχώς όμως 
που όλος αυτός ο 
θεσμικός πλούτος με 
κανένα τρόπο δεν  πήγε   
χαμένος, αφού τελικά 
αξιοποιήθηκε πλήρως 
στην Ελλάδα. Οι προ-
σφυγικές κοινότητες 
απότελέσανε στις περι-
οχές εγκατάστασής 
τους πρότυπο οργάνω-
σης, λειτουργίας και   
αποτελεσματικότητας.  

Οι Μικρασιατικές 
οργανώσεις και τα 
προσφυγικά σωματεία  
προσφέρουν εδώ και 
ογδόντα πέντε χρόνια πολυσχιδές δημιουργικό έργο και η πολιτική και 
συνδικαλιστική εμπειρία των προσφύγων αλλά και το πάθος τους για πρόοδο και 
υψηλά ιδανικά εμψυχώσανε τους αγώνες και τις προσπάθειες ολόκληρου του 
Ελληνικού λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη42. 

 
 
.  

 
42 O Charles Howland, διάδοχος του Χένρι  Μοργκεντάου στη  θέση του προέδρου της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως  Προσφύγων, έγραφε το 1928 σε άρθρο του που περιελήφθη στο μικρό βιβλίο με 
τίτλο  “Glimpses of Greece”, το οποίο εξέδωσε  το Hellenic Information Bureau  της Ουάσιγκτον  και 
η  Anglo-Hellenic League του Λονδίνου : « Η παλιά Ελλάδα δέχεται από τους πρόσφυγες μια ένεση 
νέας δύναμης, οικονομικής και πολιτικής. Και στους δύο τομείς έχουν  επιδείξει δημιουργικό πείσμα 
και όχι αρνητική εμμονή, αντοχή και ανδρεία. Αποτελούν στοιχείο σταθεροποίησης.  Το πνεύμα τους 
δεν κατακτήθηκε από κανέναν »(Χόουλαντ Τσαρλς, Οι Πρόσφυγες και η Εγκατάστασή τους, εφ. 
Μικρασιατική Ηχώ, αρ. φύλλου 401, σ. 10-11, Ιούλιος-Αύγουστος 2009 ). 
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Ο προσφυγικός συνοικισμός των Ποδαράδων (Νέας Ιωνίας Αττικής), σε αεροφωτογραφία του 1930. 
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     Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης 
 

Ο οικονομικός βίος των Ελλήνων στο ανθρακοφόρο 
λεκανοπέδιο της Ποντοηράκλειας 

 
Το λεκανοπέδιο της Ποντοηράκλειας στη Μαύρη Θάλασσα αποτέλεσε έναν 

ακόμη από τους πολλούς πυρήνες έντονης οικονομικής ανάπτυξης του Ελληνισμού 
της Μ. Ασίας. Η ανακάλυψη των ανθρακωρυχείων στην εν λόγω περιοχή, που 
χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα, καθόρισε και την ιστορία της, 
τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική.  

Η υπάρχουσα μέχρι σήμερα βιβλιογραφία είναι ξένη σχεδόν στο σύνολό της.1 
Πρόκειται κυρίως για άρθρα γάλλων και γερμανών ερευνητών, στην πλειοψηφία 
τους γεωλόγων, που άλλοτε συνοπτικά και άλλοτε πολύ αναλυτικά αναφέρονται 
στον ορυκτό πλούτο του λεκανοπεδίου και στην εκμετάλλευσή του από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ιδιωτική πρωτοβουλία ευρωπαίων κεφαλαιούχων. 
Πολύ σημαντικές είναι επίσης οι εκθέσεις γερμανών επιστη-μόνων, τις οποίες 
συνέτασσαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της χώρας τους να διεισδύσει 
οικονομικά στα εδάφη της συμμάχου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη διάρκεια του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Τελευταία εξαιρετική μελέτη αφενός για την αξιοποίηση σημαντικού αρχειακού 
υλικού από τα αρχεία της Τουρκίας και αφετέρου για την ανάδειξη σπάνιων 
φωτογραφιών από το ανθρακοφόρο λεκανοπέδιο και τις εργασίες εκμετάλλευσής του 
είναι αυτή του γνωστού καθηγητή Donald Quataert, που εστιάζει κυρίως σε έναν από 
τους σημαντικότερους οικισμούς, το Ζονγκουλ-ντάκ.2  

Παρά το γεγονός όμως ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα 
σχετική εργασία για την περιοχή, παρατηρούμε, ωστόσο, ότι υποβαθμίζει 
αδικαιολόγητα την οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων στα ανθρακωρυχεία∙ 
δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τις ελληνικές πηγές, ήταν πολυσχιδής και 

                                                
1 Περισσότερα για την ξένη βιβλιογραφία και την εκμετάλλευση των μεταλλείων από τους ευρωπαίους 
επενδυτές, βλ. σχετικά στη μελέτη του γράφοντος, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία της Μ. Ασίας (1861-1923), Θεσσαλονίκη 2008. 
2 D. Quataert, Miners and the State in the Ottoman Empire. The Zonguldak Coalfield 1822-1920, Ν. 
Υόρκη-Οξφόρδη 2006. 
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καταλυτική για την άνθηση του ανθρακοφόρου λεκανοπεδίου στις νότιες ακτές της 
Μ. Θάλασσας.  

Η σχετική ελληνική βιβλιογραφία είναι, αντίθετα, πενιχρή. Μοναδικές άξιες 
λόγου αναφορές είναι το άρθρο του Α. Αντωνιάδη, αποτέλεσμα σχετικής διάλεξης 
του τελευταίου στη Λέσχη των Επιστημόνων το 1920,1 καθώς και του Στ. 
Νικολαΐδη.2 Απουσιάζουν σύγχρονες μελέτες, ιστορικές, κοινωνικές, γεωλογικές και 
άλλες, με αποκλειστικό αντικείμενό τους τη λεκάνη της Ποντοηράκλειας. Εξαίρεση 
αποτελεί η ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία της Μ. Κοκκίδου, που αναφέρεται τόσο 
στην πόλη όσο και στα ανθρακωρυχεία του Ζονγκουλντάκ.3  

 

 
 

Σκαρίφημα-χάρτης του ανθρακοφόρου λεκανοπεδίου της Ποντοηράκλειας 
(Α. Solakian, Les Richesses naturelles et economiques de l’Asie Mineure, Κωνσταντινούπολη 

1923) 
 
Εκτός της τελευταίας εργασίας, στο παρόν άρθρο αξιοποιήθηκαν, επίσης, 

πολύτιμες μνήμες-μαρτυρίες προσφύγων που συγκέντρωσε το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών στη δεκαετία του 1960,4 καθώς επίσης και ολιγάριθμες 
αλλά πολύ χρήσιμες μαρτυρίες που διαθέτει, σε ψηφιακή μορφή, το Ιστορικό Αρχείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ). Οι τελευταίες συγκαταλέγονται στις εκατοντάδες 
αρχειοθετημένες συνεντεύξεις του, προϊόν συνεργασίας μεταξύ του συγκεκριμένου 
Αρχείου και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη χρονική περίοδο 1996-1998.5  

                                                
1 Αλ. Αντωνιάδης, «Τα ανθρακωρυχεία της Ποντοηρακλείας (διάλεξις γενομένη την 2α Ιανουαρίου 
1920 εν τη εν Αθήναις Λέσχη των Επιστημόνων)», Πλούτος, 239 (1920), 16-19, και 240 (1920), 26-29. 
2 Στ. Α. Νικολαΐδης, Ελενόποντος. Ηράκλεια Πόντου, Αθήνα 1955. 
3 Μ. Κοκκίδου, Ζονγκουλντάκ. Η πόλη και τα ανθρακωρυχεία, Φλώρινα 2001 (εργασία εκπονηθείσα 
στο μεταπτυχιακό τμήμα Δημόσιας Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας). 
4 Αρχείο μαρτυριών Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ): Μικρασιατική Επαρχία Παφλαγονίας 
(ΠΦ) 2 (Ποντοηράκλεια), (ΠΦ) 4 (Ζονγκουλντάκ), και ΠΦ 5 (Κοζλού). 
5 Αρχείο προφορικών μαρτυριών Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ): Πόντος (Π)  
120, 153, 154 (Ζονγκουλντάκ). Οι συνεντεύξεις λήφθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
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Η ανακάλυψη του άνθρακα στο λεκανοπέδιο της Ποντοηράκλειας εξιστορείται 
μέσα από έναν πολύ διαδεδομένο στη σημερινή Τουρκία μύθο.1 Σύμφωνα με αυτόν, 
ένας χωρικός ονόματι Uzun Mehmed από την περιοχή της Ηράκλειας, επέστρεψε 
στη γενέτειρά του μετά από τη θητεία του στη ναυτική στρατιωτική βάση της 
Κωνσταντινούπολης, έχοντας λάβει την υπόσχεση από το Κράτος -όπως και πολλοί 
άλλοι συνάδελφοί του- πως θα λάμβανε πολύ μεγάλη αμοιβή αν ανακάλυπτε 
άνθρακα στον τόπο της εγκατάστασής του. Αξίζει να σημειώσουμε παρενθετικά ότι 
το ενδιαφέρον της οθωμανικής κυβέρνησης για τα ανθρακωρυχεία ήταν έντονο και 
πρωτίστως πήγαζε από την ανάγκη εξασφάλισης συνεχούς ανεφοδιασμού με 
καύσιμη ύλη (μέχρι και 100 χιλ. τόνοι ετησίως) όχι μόνο των ατμοπλοίων που 
έπλεαν στο Βόσπορο,2 αλλά κυρίως του αυτοκρατορικού στόλου, για να επικρατεί ο 
τελευταίος στις θάλασσες της Ανατολής3.  

Πράγματι, πάντα σύμφωνα με το μύθο, ο Uzun Mehmed, εντόπισε άνθρακα 
κάποια φθινοπωρινή μέρα του 1829 καθώς περίμενε να αλεστεί στο σιτάρι του στο 
μύλο, μάλλον στην τοποθεσία «Κιοσέ Αγζί». Κρατώντας το μυστικό του 
επτασφράγιστο, ξεκίνησε την άνοιξη του 1830 για την Κωνσταντινούπολη όπου και 
τιμήθηκε με γενναία αμοιβή καθώς και με έναν μισθό εφ’ όρου ζωής. Το ηθικό 
δίδαγμα του μύθου δεν είναι τόσο η ανακάλυψη του άνθρακα όσο η 
συνειδητοποίηση ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να αρπάζει την ευκαιρία που του 
δίνεται. Επίσης, η Τουρκική Δημοκρατία χρησιμοποιεί το μύθο του εθνικού ήρωα 
Uzun Mehmed, για να περάσει το μήνυμα σε όλους τους φτωχούς κατοίκους της ότι 
ανεξάρτητα από την ταπεινή καταγωγή τους και την άθλια οικονομική τους 
κατάσταση και θέση στην κοινωνία, είναι όλοι ικανοί να πετύχουν μεγάλα και 
σπουδαία πράγματα, να αποκτήσουν πλούτο και δόξα, πάντα με την καθοδήγηση και 
την παρότρυνση του Κράτους. 

Η πλατιά, γεμάτη δένδρα και καλλιεργημένους αγρούς, σε πολλά σημεία της, 
κοιλάδα της Ποντοηράκλειας απείχε 135 ναυτικά μίλια από την Πόλη.4 Ο «μαύρος 
θησαυρός» της ήταν ο πιο σημαντικός της Ανατολικής Μεσογείου.5 Άνθρακας, για 
παράδειγμα, υπήρχε και σε άλλα μέρη της Μ. Ασίας όπως στο βιλαέτι της 
Σεβάστειας, περίπου 60 χλμ. νοτιοδυτικά της Τοκάτης, στη Σόμα, στην Πέργαμο, 
στη Μίλητο και αλλού. Οι εξαγόμενες όμως ποσότητες ήταν πολύ μικρότερες σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη του λεκανοπεδίου της Ποντοηράκλειας. Σημαντικές 
ποσότητες άνθρακα, εφάμιλλου ίσως της Ποντοηράκλειας, υπάρχουν και στην 

                                                                                                             
ερευνητικού προγράμματος, την οργάνωση και την εποπτεία οποίου είχε η καθηγήτρια Nεοελληνικής 
Ιστορίας κα Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού. 
1 Quataert, ό.π., σ. 9-18. 
2 R. Menz, Deutsche Arbeit in Kleinasien, Βερολίνο 1893, σ. 66. 
3 W. May, “Die bergbaulichen Verhältnisse der Türkei”, Österreichische Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen, 18 (1896), 225, Αντωνιάδης, ό.π., 17-18. 
4 Quataert, ό.π., σ. 21. 
5 Χατζηκυριακίδης, ό.π., σ. 162. 
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περιοχή του Artvin στα ρωσοτουρκικά σύνορα, ανακαλύφθηκαν όμως πολύ 
αργότερα (μέσα του 20ού αιώνα).1 

 

 
 

Χάρτης λεκανοπεδίου Ποντοηράκλειας 
(L. de Launay, La Géologie et les richesses minérales de l’ Asie, Παρίσι 1911) 

 
Δίχως αμφιβολία, λοιπόν, τα γαιανθρακοφόρα κοιτάσματα της περιοχής ήταν, 

μετά φυσικά από εκείνα του πετρελαίου, τα πλουσιότερα στη Μέση Ανατολή.2  
Η έκτασή τους αυξήθηκε σταδιακά στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μεταξύ του 

1850 και του 1890 τα ενεργεία ανθρακωρυχεία έφθαναν τα 80 χλμ. κατά μήκος των 
ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Συγκεκριμένα, το 1854 ξεκινούσαν 4-6 χλμ. δυτικά 
της Ηράκλειας και εκτείνονταν προς τα ανατολικά μέχρι και την Αμάσρα (Άμαστρις, 
τουρκ. Amasra).3 Η παραγωγή όμως, όπως θα δούμε, αυξήθηκε ραγδαία στα τέλη 
του 19ου – αρχές 20ού αιώνα, με αποτέλεσμα η περιοχή των γνωστών και υπό 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων να επεκταθεί, φθάνοντας ίσως και τα 150 χλμ. συνολικά, 
τόσο προς την ενδοχώρα όσο και προς Ανατολάς, μέχρι και την “Djidde” (τουρκ. 
Cide). Σήμερα η έκταση του λεκανοπέδιο φθάνει τα 180-200 χλμ. Για να 
καταλάβουμε το μέγεθος και τη σημασία του λεκανοπεδίου αρκεί να αναφέρουμε ότι 
η αντίστοιχη περιοχή Ruhr της Γερμανίας δεν ξεπερνούσε τα 71 χλμ. Επίσης η 
ποιότητα του άνθρακα ήταν εξίσου καλή ή και ανώτερη του αντίστοιχου του Saar 

                                                
1 H. Gürkan Yersel, Die Anthrazitvorkommen im Lias der östlichen Pontiden in der Türkei, Clausthal 
1983, σ. 1, 3.  
2 Quataert, ό.π., σ. 20-21. 
3 Χατζηκυριακίδης, ό.π., σ. 161. 
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της Βεστφαλίας και του Newcastle της Βρετανίας και κατά τι υποδεέστερη του 
άνθρακα του Cardiff της Ουαλίας.1  

Όσον αφορά στην ποσότητά του, υπολογιζόταν ότι μόνο τα κοιτάσματα του 
Ζονγκουλντάκ, μίας από τις πιο αξιόλογες σε παραγωγή κωμοπόλεις του 
λεκανοπεδίου και των περιχώρων της, έφθαναν τα 200-260 εκατ. τόνους.2 Επίσης σε 
μια έκθεση σχετικά με τον άνθρακα της οθωμανικής περιόδου, η οποία συντάχθηκε 
στη δεκαετία του 1920, σημειωνόταν ότι μόνο 15 περίπου εκατομμύρια τόνοι είχαν 
εξαχθεί συνολικά, λιγότερο δηλαδή από το 1 εκατοστό των γνωστών πια 
κοιτασμάτων, που φθάνουν τα 1,5-2 δισεκατομμύρια τόνους.3 

 
Συστατικά 

άνθρακα (κ.β. %) 
άνθρακας 

Ποντοηράκλειας 
άνθρακας Βρετανίας 

Άνθρακας 60,26 58,19 
Πτητικές ενώσεις 30,90 40,39 
Τέφρα 6,94 0,94 
Πυρίτιο 0,094 ίχνη 

Πηγή: Cuinet, ό.π., τ. 4, σ. 423. 
 
Δε θα υπεισέλθουμε σε άλλες λεπτομέρειες σχετικές με το άνθρακα και τον 

τρόπο εξόρυξής του (υπεργείως και υπογείως), τη γεωλογία καθώς και τις μεθόδους 
επεξεργασίας του, καθώς όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο άλλων επιστημών 
(γεωλογίας, μεταλλειολογίας και μεταλλευτικής κ.λπ.). Πληροφοριακά όμως 
σκόπιμο είναι να αναφέρουμε ότι πολύτιμο για τους «θεράποντες» αυτών των 
επιστημών υλικό, σχετικά με τη λεκάνη της Ποντοηράκλειας, υπάρχει στους 
φακέλους των Γερμανικών Κρατικών Αρχείων της Γερμανίας (Bundesarchiv). 

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ανθρακοφόρου λεκανοπεδίου, στα οποία 
παρατηρήθηκε έντονη ελληνική παρουσία, ήταν η Ηράκλεια η Ποντική (τουρκ. 
Ereğli ή Bender Ereğli).4 Ανήκε στο βιλαέτι της Κασταμονής και στο σαντζάκι του 
Μπόλου (τουρκ. Bolu).5  

Στα μέσα του 19ου αιώνα, πριν ακόμη ξεκινήσει οποιαδήποτε εκμετάλλευση των 
ορυχείων, ήταν ήδη μία κωμόπολη 2 χιλ. κατοίκων, που όφειλε τη ύπαρξή της στο 
φυσικό και ασφαλές λιμάνι της, το μοναδικό μεταξύ της Πόλης και της Σινώπης. Η 
οικιστική και οικονομική ανάπτυξή της βέβαια έγινε ραγδαία, όταν το 1865 η 
Ποντοηράκλεια έγινε το διοικητικό κέντρο όλου του ανθρακοφόρου λεκανοπεδίου 
και η έδρα της Διοίκησης Μεταλλείων.6 

                                                
1 V. Cuinet, La Turquie d’ Asie. Geographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de 
chaque province de l’ Asie Mineure, τ. 4, Παρίσι 1891-1895, σ. 423. 
2 Auswaertiges Amt (AA)/ Politisches Archiv (PA)/ Reich (R) 14151, 28 Ιουλίου 1909, Έκθεση του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Breslau, Fr. Frech, για τα ανθρακωρυχεία της Ηράκλειας. 
3 Quataert, ό.π., σ. 20-21. 
4 Νικολαΐδης, ό.π., σ. 7. 
5 Π. Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, Αθήνα 1921 (Αθήνα 1995), σ. 96 και 99. 
6 Quataert, ό.π., σ. 36-37. 
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Ποντοηράκλεια ή Ηράκλεια η Ποντική (Μ. Θάλασσα), φωτοκάρτα της δεκαετίας του 1920 (Αντ. 
Σ. Μαΐλλης, Μικρασιατικά παράλια από τον Πόντο στη Μεσόγειο. Επιστολικά δελτάρια 1880-1920, 

Ρόδος 1998) 
 
Το 1877 λέγεται ότι είχε περίπου 370 σπίτια, από τα οποία τα 300 ήταν τουρκικά 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και οι αριθμοί στην παραγωγή εκτοξεύθηκαν 
στα ύψη, το ίδιο και οι εμπορικές συναλλαγές, ο πληθυσμός της τριπλασιάσθηκε. 
Στην πόλη συνέρρευσαν αρκετοί Έλληνες και Αρμένιοι ξυλέμποροι κυρίως από την 
Καισάρεια και το Ικόνιο στην περίοδο 1860-1890. Καίτοι λιγότεροι, μονοπώλησαν 
το εμπόριο, οι μεν Έλληνες -κάποιοι από αυτούς πολύ πλούσιοι από την Καρβάλη- 
κατείχαν τα καταστήματα της πόλης, οι δε Αρμένιοι πραγματοποιούσαν τις 
μεταφορές (αγώγια).    

Κέντρο των μεταλλευτικών εργασιών όμως έγινε το μικρό και άσημο, μέχρι και 
το 1860, Ζονγκουλντάκ. Βρίσκεται 36 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Ηράκλειας 
στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Μέχρι τα μέσα σχεδόν του 19ου αι. ήταν 
ακατοίκητο, καθώς τα έλη, οι βάλτοι στην περιοχή ήταν ιδανικοί για την ελονοσία (η 
μορφολογία του εδάφους εξηγεί μάλλον και το συγκεκριμένο τοπωνύμιο Zongalik: 
τόπος με βούρλα και καλάμια).1 Ο τόπος δεν παρείχε καμία δυνατότητα για την 

                                                
1 Quataert, ό.π., σ. 33, Κοκκίδου, ό.π., σ. 4. Σχετικά με την ετυμολογία του ονόματος Zonguldak, η 
Κοκκίδου αναφέρει και άλλες πιθανές εκδοχές που όμως δε φαίνονται αληθείς: α) παραφθορά της 
ονομασίας της παρακείμενης πηγής “Sandra” ή “Sandaraca”, και β) μια από τις περιοχές που 
εκμεταλλεύονταν γαλλικές εταιρείες ήταν κοντά, στη ζώνη του “Göl Daği”, γι’ αυτό και την ονόμασαν 
“Zone Göl Dağ”. Ανακριβής είναι επίσης ο ισχυρισμός του πληροφορητή Δ. Μωϋσιάδη, ΚΜΣ, ΠΦ 5 
(Κοζλού), σύμφωνα με τον οποίο, η λέξη αποτελεί ιδιωματισμό της τουρκικής και σημαίνει το 
«σείστρο», δηλαδή την κουδουνίστρα.  
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εξασφάλιση των «προς το ζην», ακατάλληλος είτε για γεωργία είτε για 
κτηνοτροφία.1  

Μαυροβούνιοι και κροάτες μεταλλουργοί (περίπου 15 σπίτια) ανέλαβαν τις 
πρώτες προσπάθειες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων το 1841 και 1848 αντίστοιχα, 
χωρίς όμως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.2 Η σημερινή πόλη του Ζονγκουλντάκ -τότε 
ούτε καν χωριό- οφείλει επομένως αποκλειστικά την ύπαρξή της στο άνοιγμα των 
ορυχείων της. Αφότου άρχισε η συστηματική εξαγωγή γαιάνθρακα, το «χωρίον 
εμεγεθύνετο οσημέραι και τείνει ήδη να λάβη την έκτασιν πόλεως».3 Έτσι, από την 
ερημιά της δεκαετίας του 1860 μέχρι και την κατασκευή του λιμένα και της 
αποβάθρας στις αρχές της δεκαετίας του 1890, έργο των Γάλλων που κυριάρχησαν 
οικονομικά με τη δραστηριοποίηση της περίφημης Ανώνυμης Οθωμανικής Εταιρείας 
Ποντοηράκλειας, το Ζονγκουλντάκ αναπτύχθηκε με πολύ γοργούς ρυθμούς.
 Χρήσιμο είναι να τονιστεί σ’ αυτό το σημείο ότι η εκμετάλλευση των 
μεταλλείων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ελεγχόταν εξ ολοκλήρου από το 
σουλτάνο, σε αντίθεση με ό,τι παγκοσμίως συνέβαινε, λ.χ. στις χώρες με τη 
μεγαλύτερη παραγωγή άνθρακα: Μ. Βρετανία, Γαλλία και Η.Π.Α., όπου το λόγο του 
ανοίγματος και της εκμετάλλευσης είχε ο ιδιώτης επενδυτής.4 Όμως μετά τις 
μεταρρυθμίσεις στο μεταλλευτικό δίκαιο που ξεκίνησαν το 1861 στο πλαίσιο του 
υποτιθέμενου εξευρωπαϊσμού της Αυτοκρατορίας,5 και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 
1880 η οθωμανική κυβέρνηση άρχισε να παραχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης σε 
ιδιώτες οθωμανούς υπηκόους αλλά και ξένους επενδυτές. Αρχικά, αρκετά απρόθυμα 
αλλά στη συνέχεια υπογράφοντας συμβόλαια με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, 
πάντα όμως με το αζημίωτο.  

Χαρακτηριστική είναι η σταδιακή παραχώρηση των δικαιωμάτων του 
Ζονγκουλντάκ στους Γάλλους. Τον «σκόπελο» της απαγόρευσης της οθωμανικής 
κυβέρνησης να αποκτούν οι ξένοι υπήκοοι το δικαίωμα εκμετάλλευσης μεταλλείων 
μέσα στην αυτοκρατορία, τον ξεπέρασαν οι Γάλλοι με την εκχώρηση της άδειας στο 
όνομα των ελληνικής καταγωγής οθωμανών υπηκόων Κάρταλη και πασά Αλεξ. 
Παντζίρη ή Παντζούρ μπέη6 και το 1892 στο Γιάγκο Ιωαννίδη (σουλτανικό φιρμάνι 
του 1892). Πριν τη συμπλήρωση, όμως, τεσσάρων χρόνων από την έκδοση του 
φιρμανιού ο Γιάγκος Ιωαννίδης εκχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της 
παραχώρησης της Ποντοηράκλειας στη γαλλική εταιρεία που ήδη είχε συσταθεί με 
έδρα το Παρίσι. 

 

                                                
1 ΚΜΣ, (ΠΦ) 4, πληροφορητής Μ. Χριστοφορίδης. 
2 Αντωνιάδης, ό.π., 19. Στο βιβλίο του W. Kündig-Steiner (επιμ.), Die Türkei, Tübingen και Basel 1974, 
σ. 533, ο R. Brinkmann υποστηρίζει στο κεφάλαιο, το σχετικό με τη γεωλογία και τον πλούτο του 
υπεδάφους ότι η εκμετάλλευση της Ποντοηράκλειας ξεκίνησε το 1854, αλλά η πληροφορία του δεν 
επιβεβαιώνεται.  
3 Α. Ν. Αναγνωστόπουλος, Γεωγραφία της Ανατολής, τ. 1, Αθήνα 1922, σ. 41.   
4 Quataert, ό.π., σ. 5. 
5 Χατζηκυριακίδης, ό.π., σ. 49-80. 
6 Αντωνιάδης, ό.π., σ. 18. Χατζηκυριακίδης, ό.π., σ.  170. Για τον πασά Παντζίρη βλ. επίσης J. Thobie, 
Intérêts et impérialisme français dans l’empire ottoman (1895-1914), Παρίσι 1977, σ. 195 και 458.    
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Ζονγκουλντάκ, το σημαντικότερο κέντρο παραγωγής γαιάνθρακα, 
επιστολικό δελτάριο του 1905 (Μαΐλλης, ό.π., σ. 74) 

 
Από το 1896 και μετά, όταν η Société d’ Héraclée ανέλαβε την εκμετάλλευση 

των στοών και ανέδειξε με τις εργασίες της τον τόπο, σημειώθηκε το μεγάλο κύμα 
εποικισμού. Η γαλλική παρουσία συνέβαλε τα μέγιστα στο να δημιουργηθεί γύρω 
από το Ζονγκουλντάκ μια περιοχή που έσφυζε από δραστηριότητες κι ένας «τύπος 
κοινωνικής ζωής, πιθανώς μοναδικός στο είδος του στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία».1  

Εγκαταστάθηκαν τότε στο Ζονγκουλντάκ εκατοντάδες Οθωμανοί, Κούρδοι, 
Μαυροβούνιοι και Έλληνες, για να οικοδομήσουν τα έργα της εταιρείας και να 
εργασθούν στις στοές της. Οι Έλληνες που, με βάση τις μαρτυρίες των προσφύγων 
του 1922, ήταν πολλοί περισσότεροι από τους μουσουλμάνους, προέρχονταν από τα 
ελεύθερα μέρη της Ελλάδας (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα)2 και κυρίως από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία: κατά κύριο λόγο από τη γειτονική Ποντοηράκλεια,3 
καθώς και από το Παρθένι, τη Χηλή, τη Σαφράμπολη, την Αμισό, την Οινόη, την 
Κερασούντα, ακόμη και από την περιοχή της Καισάρειας (Καρβάλη και Νεάπολη),4 
και τα νησιά όπως τη Λέσβο και τα Δωδεκάνησα. Έφθαναν συνολικά τις 300 
οικογένειες. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και Έλληνες από την περιοχή της 

                                                
1 Thobie, ό.π., σ. 415. Για τα οφέλη στην καθημερινή ζωή του ελληνικού στοιχείου του Ζονγκουλντάκ 
από την εκεί έντονη γαλλική δραστηριότητα, βλ. σχετικά και στο Αρχείο προφορικών μαρτυριών ΙΑΠΕ, 
Π 153 (Ζονγκουλντάκ), πληροφορητής Ζ. Κρασσά και Π 120 (Ζονγκουλντάκ), πληροφορητής Μ. 
Γαβριηλίδου.  
2 Κοκκίδου, ό.π., σ. 9. 
3 ΚΜΣ, ΠΦ 4, πληροφορητής Μιχ. Χριστοφίδης. 
4 ΚΜΣ, ΠΦ 2 (Ποντοηράκλεια). 
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Τραπεζούντας,1 αλλά και από το Σεμπίν Καραχισάρ, που έφθασαν στο 
Ζονγκουλντάκ, όταν έκλεισαν τα μεταλλεία της περιοχής τους.2 Οι επίσημες 
οθωμανικές πηγές, αντίθετα, μιλούν για πλειοψηφία μουσουλμάνων, ενώ η τουρκο-
φωνία και του εκεί ελληνικού στοιχείου επιβεβαιώνεται και από τους Έλληνες 
πρόσφυγες.3 

Το εμπόριο ήταν -και στην πόλη του Ζονγκουλντάκ στα χέρια των Ελλήνων, ενώ 
ελάχιστοι ήταν οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων μέσα στην 
αγορά της.4 Όσοι Έλληνες σχετίζονταν με τα ορυχεία, εργάζονταν ως τεχνικό και 
υπαλληλικό προσωπικό στη γαλλική εταιρεία, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που 
εμφανίζονταν ως κάτοχοι-μικροϊδιοκτήτες στοών κοντά στις μεγάλες 
«παραχωρήσεις» (concession). Δεν είναι υπερβολή να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες 
είτε ως ιδιοκτήτες και διευθυντές ορυχείων είτε ως ειδικοί εργάτες «κατόρθωσαν διά 
μακροχρονίου εργασίας να αποτελέσουν ένα των κυριωτέρων παραγόντων των εν 
Μικρά Ασία ανθρακωρυχείων».5 Ήταν τέτοια η συμβολή τους στην εκμετάλλευση 
των ορυχείων, ώστε τουλάχιστον το ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής του 
λεκανοπεδίου (1 εκατ. τόνοι) πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προερχόταν από 
ορυχεία που ανήκαν ή τα εκμεταλλεύονταν Έλληνες.  

Το Κοζλού ήταν κι αυτό ένας από τους πιο γνωστούς οικισμούς του 
λεκανοπεδίου για την εξόρυξη άνθρακα και για τη δραστηριοποίηση του ελληνικού 
στοιχείου. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι ανθρακωρύχοι από τη Βρετανία 
μεταφέρθηκαν εκεί το 1851 και υπό τη διεύθυνση του μηχανικού μεταλλείων 
Berkley ή Barclay,6 έδωσαν νέα πνοή στις εργασίες εξόρυξης του λιθάνθρακα, 
ιδιαίτερα στην περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου. Μολονότι όμως ήταν από τους 
τόπους όπου άρχισε από νωρίς η εκμετάλλευση του υπεδάφους του, με συνέπεια να 
αποτελέσει και διοικητικό κέντρο όλου του λεκανοπεδίου μετά το 1910 εκεί  
μεταφέρθηκε η διεύθυνση των ορυχείων- πολύ λίγο άλλαξε με την πάροδο των 
δεκαετιών. Το πολύ μικρό παραλιακό χωριό μικρής σημασίας παρουσίαζε πολλές 
ομοιότητες με την υποβαθμισμένη εικόνα του γειτονικού Ζονγκουλντάκ. Το Κοζλού 
είναι μόλις 4 χλμ. περίπου νοτιοδυτικά του Ζονγκουλντάκ και 30 χλμ. ανατολικά της 
Ηράκλειας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.7 Με την πάροδο του χρόνου 
εγκαταστάθηκαν εκεί συνολικά πάνω από 100 ελληνικές οικογένειες, οι 
περισσότερες από τη Σαφράμπολη, αλλά και κάποιες από την ηπειρωτική Ελλάδα, 

                                                
1 ΚΜΣ, ΠΦ 4, πληροφορητής Μιχ. Χριστοφίδης. 
2 Λαογραφική και Συντακτική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Επαρχίας Νικοπόλεως Πόντου, Ιστορία και 
Λαογραφία εκκλησιαστικής επαρχίας Κολωνείας και Νικοπόλεως (Σεμπίν Καραχισάρ), Καβάλα 1964, σ. 
173.  
3 ΙΑΠΕ, Π 153 (Ζονγκουλντάκ), πληροφορητής Ζ. Κρασσά. 
4 ΚΜΣ, ΠΦ 4, πληροφορητής Μιχ. Χριστοφίδης. 
5 Αντωνιάδης, ό.π., σ. 17-18, Κ. Φωτιάδης, Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τ. 5, Θεσσαλονίκη 
2002-2005, σ. 436. 
6 Public Record Office (PRO)/ Foreign Office (FO) 78/1633, 1861, Οικονομική κατάσταση της Τουρκίας.  

7 PA/R 14152, 3 Μαρτίου 1914, Έκθεση του Υπ. Εξ. Γερμανίας σχετικά με την Charbonnages Réunis 
de Bender-Ereğli. 
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την Ποντοηράκλεια, την Κωνσταντινούπολη και την περιοχή της Χαλδίας.1 Σε 
ξεχωριστή περιοχή (μαχαλά) του οικισμού κατοικούσαν οι οθωμανικές οικογένειες, 
που, σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες, υπερέβαιναν τον αριθμό των ελληνικών. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Κοζλού υπήρχαν σημαντικές 
ελληνικές επενδύσεις, όπως της Τράπεζας Μυτιλήνης, της ανωνύμου Εταιρίας 
Ανθρακωρυχείων των αδελφών Αρβανιτίδη, των κυρίων Ρομβάκη και Πανόπουλου 
στο “Üzülmes” και πολλών άλλων Ελλήνων όπως των: Μποδοσάκη, Αναστασιάδη, 
Χριστοφίδη, Σεραφείμ, Ζάρκαλη κ.ά.2  

Ο οικονομικός βίος όμως των Ελλήνων της περιοχής Ποντοηράκλειας δέχθηκε 
σοβαρότατο πλήγμα το 1914, συνεπεία της εχθρικής πολιτικής που εφάρμοσαν οι 
Νεότουρκοι ενάντια στις ανθηρές μη μουσουλμανικές μειονότητες εντός των ορίων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κήρυξαν, όχι τυχαία, αυστηρότατο εμπορικό 
αποκλεισμό, ενέργεια που ασφαλώς στρεφόταν αποκλειστικά κατά των χριστιανών 
εμπόρων που ήλεγχαν εξ ολοκλήρου την οικονομία της περιοχής. Αυτόματα έτσι 
πλήττονταν οι δραστηριότητες και οι περιουσίες τους, γεγονός που καθιστούσε 
δύσκολη την καθημερινότητά τους και εφιαλτικό το μέλλον τους.  

Επόμενο βήμα των Νεοτούρκων ήταν η διακοπή λειτουργίας των ελληνικών 
σχολείων, πολλά από τα οποία, όπως του Ζονγκουλντάκ και της Ποντοηράκλειας, 
υποχρεώθηκαν να κλείσουν οριστικά. Όταν μάλιστα λίγο αργότερα κηρύχθηκε η 
επιστράτευση, όλα σχεδόν τα σχολεία καταλήφθηκαν δήθεν για το στρατωνισμό των 
στρατευμάτων, ενώ με την έναρξη του πολέμου οι Νεότουρκοι «εκατομμυρίων λιρών 
περιουσίας αφήρεσαν παρά των χριστιανών είτε δι’ απειλητικών επιστολών, είτε δι’ 
ευσχήμων επιτάξεων».3 Παρά ταύτα όμως, συγκριτικά με ελληνικούς πληθυσμούς 
άλλων περιοχών που υφίσταντο επίσης σοβαρές πιέσεις και διώξεις από το 
νεοτουρκικό κομιτάτο στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι ανθρακωρύχοι της 
λεκάνης της Ποντοηράκλειας υπέστησαν τα λιγότερα δεινά. Το γεγονός αυτό, που 
επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους κατοίκους των ανθρακωρυχείων, δεν 
οφειλόταν σε κάποια αλλαγή πολιτικής των Νεοτούρκων. Ως πιθανότερη εξήγηση 
δεχόμαστε την άποψη ότι κατά το διάστημα του πολέμου ήταν μεγάλη η ανάγκη των 
γαιανθράκων για αμφότερες την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κραταιά 
Γερμανία, γι’ αυτό και «ουδεμία κατάσχεσις περιουσίας και ελάχισται μόνον 
μετατοπίσεις εγένοντο».4  

Η οικονομική όμως εξόντωση αλλά και οι διώξεις εντάθηκαν μετά το τέλος του 
πολέμου. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι τον Ιούλιο του 1920, λίγες ημέρες πριν από την 
υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, η εκμετάλλευση του Ζονγκουλντάκ και της 
Ποντοηράκλειας περιήλθε στον έλεγχο του Κεμάλ.  

 

                                                
1 ΚΜΣ, ΠΦ 5, πληροφορητής Δ. Μωϋσιάδης. 
2 Φωτιάδης, ό.π., τ. 4, σ. 439-440 
3 Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-
1918), Κωνσταντινούπολη 1919, σ. 99-100. 
4 Φωτιάδης, ό.π., τ. 5, σ. 436. Πρβλ. ακόμη ΚΜΣ, ΠΦ 4 (Ζονγκουλντάκ), πληροφορητής Ι. Καπτανίδης. 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

197

 

        
 

Οι φούρνοι του άνθρακα της Société Ottomane d' Héraclée σε επιστολικό δελτάριο του 1905. 
Αντώνης Μαΐλλης. 

 
Ο ηγέτης των Τούρκων είχε μάλιστα φθάσει στο σημείο να απειλήσει και τους 

Γάλλους, οι οποίοι με τη λήξη του πολέμου είχαν προσωρινά καταλάβει την 
περιοχή.1 Εφήρμοσε γι’ αυτό το λόγο το πρόγραμμα της σταδιακής «τουρκοποίησης» 
των ορυχείων, αποτέλεσμα της οποίας θα ήταν ο εκτοπισμός όλων των Ελλήνων από 
την πλούσια βιομηχανική περιοχή της Ποντοηράκλειας.2 Κατέσχεσε δηλαδή, κυρίως 
στη διάρκεια του 1921, όλα τα πλούσια σε κοιτάσματα και αξία ανθρακωρυχεία 
ιδιοκτησίας ελλήνων υπηκόων. Ακολούθησε ο εκτοπισμός στην ενδοχώρα όλου του 
άρρενος πληθυσμού ηλικίας 15-50 ετών, παρά τα όσα προέβλεπαν οι συνθήκες Νεϊγύ 
και Σεβρών. Τα γυναικόπαιδα της περιφέρειας Ποντοηράκλειας εγκατέλειψαν τα 
σπίτια τους δίχως να πάρουν μαζί τους ούτε τα απαραίτητα3 και μαζί με όλους τους 
άνδρες που είχαν καταφέρει να επιστρέψουν ζωντανοί από την εξορία, κατέφυγαν 
στην Κωνσταντινούπολη.  

Στη συνέχεια αναγκάσθηκαν, όπως και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας, να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα: κυρίως στη 
Θεσσαλονίκη (Τούμπα, Αγία Τριάδα κ.α.), στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) και αλλού.4   

Τα ανθρακωρυχεία της Ποντοηράκλειας συνέχισαν αδιάλειπτα τη λειτουργία 
τους και μετά το 1922, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στους πολυάριθμους 

                                                
1 Μ. Κοκκίδου, ό.π., σ. 15. 
2 Φωτιάδης, ό.π., τ. 5, σ. 436-437, και τ. 7, σ. 250-252. 
3 Κοκκίδου, ό.π., σ. 15. 
4 Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1926 (Θεσσαλονίκη 1993), σ. 416-417, Κοκκίδου, ό.π., σ. 15-16, ΙΑΠΕ, Π 153 και Π 120, 
ό.π. 
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μεταλλουργικούς οικισμούς. Οι τελευταίοι στην πλειοψηφία τους παρήκμασαν 
αμέσως μετά την αναγκαστική φυγή του κατά τόπους ελληνικού στοιχείου. 
Ειδικότερα, τα ανθρακωρυχεία του Ζονγκουλντάκ, απαραίτητα για την ανάπτυξη της 
βαριάς βιομηχανίας της Τουρκίας, χρηματοδοτήθηκαν στη δεκαετία του 1920 και 
1930 από την Τράπεζα Εργασίας (Iş Bankasι), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του 
Κεμάλ τον Αύγουστο του 1924, με σκοπό να ενισχύσει τις επενδύσεις στη 
βιομηχανία και όλα τα επαγγέλματα.1 Σήμερα είναι εν ενεργεία με μεγάλη παραγωγή 
και πολύ καλές υποδομές. 

 

                                                
1 St. J. Shaw - Ez. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. The Rise of Modern 
Turkey 1808-1975. Reform, Revolution and Republic, τ. 2, Cambridge University Press 1977, σ. 390.  
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  Φαίδων Γ. Παπαθεοδώρου 
 

Τα μεταλλεία βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη και στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του οικισμού της Μπάλιας. 

 
Στη μνήμη του μπαλιώτη Σταμάτη Κόκκινου προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του ιδρυτικού 
συνεδρίου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ)και μέλους της πρώτης 
(πενταμελούς) Κεντρικής Επιτροπής  
 
1. Γενικά 

Η Μπάλια, η Περιχάραξις, τα μικρασιατικά Εργαστήρια του Στράβωνα, το 
βυζαντινό Εργαστήριον ή Παλαιά, η ΠΑΛΙΑ στα καραμανλήδικα, ευρίσκεται στο 
ανατολικό τμήμα του ορεινού συγκροτήματος της Ίδης, στη ΒΔ Μικρασία, σε 
απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τον Αδραμυττινό Κόλπο. 1  

Τα μεταλλεύματα της περιοχής ήσαν γνωστά και τα εκμεταλλευόντουσαν από 
την προϊστορική εποχή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά την αρχαιότητα ο 
δήμος της περιοχής, όπως προκύπτει από επιγραφή που ανακαλύφθηκε, λεγόταν 
δήμος Περιχαράξεως, δηλαδή, είχε πάρει το όνομά του από έναν καθαρά 
μεταλλευτικό όρο. 

Η εκμετάλλευση των μεταλλείων, με κύριο μετάλλευμα τον γαληνίτη, και η 
παραγωγή αργύρου και μολύβδου συνεχίστηκε τόσο κατά τη βυζαντινή όσο και 
κατά την οθωμανική περίοδο. 

Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ή κατά τις αρχές του 19ου μετοίκησαν στην 
περιοχή της Μπάλιας, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Μικρασίας αλλά και 
σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πόντιοι μεταλλωρύχοι που 
ανέλαβαν την εκμετάλλευση των παλιών μεταλλείων με τον πατροπαράδοτο 
συντεχνιακό τρόπο.   Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα η Μπάλια συγκροτείτο από 
δυο μικρούς γειτονικούς οικισμούς. 

Στον έναν κατοικούσε μια κοινότητα μερικών εκατοντάδων ρωμιών  και στον 
άλλο περίπου ίδιος αριθμός μουσουλμάνων. 

 

                                                
1 Για την ιστορία της περιοχής της Μπάλιας μέχρι το 1870 βλ. Παπαθεοδώρου Φαίδων Γ.: «Μπάλια. 
Ένας πανάρχαιος μεταλλουργικός οικισμός στη ΒΔ Μικρασία και η απαρχή της αναβίωσής του κατά 
τον 19ο αιώνα». Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, Τόμος Β ,́ Αθήνα 2006. 
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Η περιοχή Μπάλιας. 
 

(Φύλλο "Κυδωνίαι (Αϊβαλί)" κλίμακα χάρτη 1:250.000Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού περιόδου 1920). 
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2. Η περίοδος της Ελληνικής Εταιρίας των Μεταλλουργείων Λαυρίου. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, μετά από μια περίοδο "επώασης", που 
ξεκινά κατά τη δεκαετία του 1860, συνεταιρισμός της Ελληνικής Εταιρείας των 
Μεταλλουργείων Λαυρίου (ΕΜΕΛ) και ρωμιών κεφαλαιούχων, κυρίως της Πόλης, 
ανέλαβε την εκμετάλλευση των ιστορικών μεταλλείων της Μπάλιας και άλλων 
μεταλλείων στην ευρύτερη περιοχή όπως του Καραϊντίν, της Δόμας και του 
λιγνιτικού πεδίου του Μαντζιλίκ. Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει σε αυτό ο 
σμυρνιός μεταλλειολόγος Ανδρέας Κορδέλλας που είχε πρωτοστατήσει εκείνη την 
εποχή και στην αναβίωση των αρχαίων μεταλλείων του Λαυρίου, ο οποίος 
επισκέφθηκε επανειλημμένα την περιοχή και  αναγνώρισε και αξιολόγησε τον 
μεταλλευτικό της πλούτο. Η ΕΜΕΛ συμμετείχε στον συνεταιρισμό με το 40% των 
κεφαλαίων ενώ είχε και τη διοίκηση-διαχείριση των μεταλλείων. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονταν από το Δ.Σ. της ΕΜΕΛ.1  

Η ΕΜΕΛ παρέλαβε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις των μεταλλείων της 
περιοχής και διόρισε διευθυντή σε αυτά τον Νικόλαο Μαντζαβίνο, νέο σμυρνιό 
μεταλλειολόγο με προϋπηρεσία στα μεταλλουργεία του Λαυρίου.  

Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΜΕΛ της περιόδου 1883 - 1885,2 η ΕΜΕΛ, ακολουθώντας τις 
υποδείξεις  έμπειρων ευρωπαίων ειδικών επιστημόνων, που κατ’ εντολή της 
αναγνώρισαν γεωλογικά την περιοχή και αξιολόγησαν τα κοιτάσματα, τα 
εξορυκτικά έργα και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,3 και αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις έμπειρων στελεχών της, όπως των 
μεταλλειολόγων και διευθυντών της Ανδρέα Κορδέλλα και Φωκίωνος Νέγρη, και 
τις εισηγήσεις του διευθυντή των μεταλλείων της περιοχής της Μπάλιας Ν. 
Μαντζαβίνου,  προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των μέσων 
εξόρυξης, μεταφοράς και εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων, στην κατασκευή 
εγκαταστάσεων και έργων υποδομής για τις ανάγκες των μεταλλείων αλλά και 
έργων υποδομής που διευκόλυναν τη διαβίωση στην Μπάλια και στην ευρύτερη 
περιοχή. Δηλαδή εισήγαγε και εφάρμοσε παραγωγικές μεθόδους και μεθόδους 
διοίκησης που μόλις τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν αναπτυχθεί στις ευρωπαϊκές 

                                                
1 Για τη δράση της ΕΜΕΛ: α. Χατζηκυριακίδης Κυριάκος Στ." Το Ελντοράντο της 
Ανατολής. Η διείσδυση των Ευρωπαϊκών Εταιρειών στα Μεταλλεία της Μικράς Ασίας". 
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008.  
β. Παπαθεοδώρου Φαίδων Γ.: «Η Ελληνική Εταιρία των Μεταλλουργείων Λαυρίου στη 
Μικρασία». Μη δημοσιευμένο άρθρο.  
2 "Καθαρά Πρακτικά Διοικ. Συμβουλίου Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου 1883 -1886", 
ΕΛΙΑ, Αρχεία Μεταλλεία Μικράς Ασίας. 
3 Hennebert Α. «Notes sur les concessions minieres de KARA-AΪDIN et de BALIA». 30 
Avril 1881. Χειρόγραφη έκθεση. Φέρει στρογγυλή σφραγίδα: «FILS A. 
MAUROGORDATO CONSTANTINOPLE       6 JUL.82». ΕΛΙΑ, Αρχείο Μεταλλεία 
Μικράς Ασίας. 
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χώρες στο πλαίσιο της βιομηχανικής επανάστασης και που ανάλογα είχαν 
εφαρμοστεί λίγα χρόνια νωρίτερα στο Λαύριο. 

Οι επιμέρους τομείς στους οποίους οργανώθηκε η δραστηριότητα της ΕΜΕΛ 
στην Μπάλια, όπως φαίνονται και στο Παράρτημα 2, είναι χαρακτηριστικοί: 
Διεύθυνσις, Μηχαναί και Σιδηρουργείον, Οικοδομαί, Καρροποιείον, Σταύλοι, 
Στοές Μεταλλείων: Κοτζά Μαγαρά (Μεγάλη Στοά) και Αρύ Μαγαρά (Στοά 
Μέλισσας), Κεντρικόν Πλυντήριον, Χημείον, Οδοποιεία, Σιδηρόδρομος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα έργα και ο εξοπλισμός που 
εγκαταστάθηκε στα Μεταλλεία της Μπάλιας κατά χρονολογική σειρά των 
σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ της περιόδου 1883-1885.  

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1883-1885. 

Εγκατάσταση ή 
Εξοπλισμός 

Εγκριθέν 
ποσόν 

Κατασκευαστής Χρόνος 
παραγγελίας 
/παράδοσης 

Παρατηρήσεις 

Ατμοκίνητη αντλία 20 
ίππων 

16.200 ή 
16.800 μάρκα* 

 
Esslingen 

 
14-1-1883 
/4 μήνες 

*Παράδοση στην 
Αμβέρσα ή στην 
Τεργέστη  

10 βαγόνια για τον 
ανυψωτήρα, βάρους 
225χλγ το καθένα με 
χαλύβδινους τροχούς 

135 φράγκα 
/βαγόνι. 
Σύνολο: 1.350 
φράγκα 

 
Carl  
Weiessiegen 

 
5-3-1883 
/5-6 εβδομάδες 

 

Μηχανή –turbine- άνευ 
ατμομηχανών 

 
      ; 

Esslingen Ludvig 
Arnold 

 
27-5-1883 

 

Γραφεία Διεύθυνσης 6.749,38 
φράγκα 

 23-6-1883/  

Κατοικία υπαλλήλων 6.164,38 
φράγκα 

 23-6-1883/  

Κατοικία Διεύθυνσης 8.277,30 
φράγκα 

 23-6-1883/  

Κατοικία εργατών 5.048 φράγκα  28-6-1883/  
Στάβλος 
περιεκτικότητας 12 
ζώων 

4.243,40 
φράγκα 

 28-6-1883/  

Ξυλουργείο 5.201,90 
φράγκα 

 5-7-1883/  
Σιδηρουργείο  5-7-1883/  
Επισκευή υδραγωγείου  1.266,50 

φράγκα 
 15-7-1883 «Εκκαθάρισις 

υδραγωγείου 
Οθωμανικού χωρίου 
Βάλια» 

Θραυστήρες 3.800 μάρκα Machinen fabrik 
Elsen-et-Messing- 
Viesseret 

30-9-1883  

Ατμολέβης 10 ίππων & 
γερανός εν σειρά στο 

  21-10-1885 Πιθανόν να ταυτίζεται 
με το επόμενο 
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πάτωμα 100 μ. 
Ατμομηχανή 10 ίππων 
& το προς έλξιν 
μηχάνημα 

3000 
φράγκα & 75 
στερλ. 

Αγγλία 29-11-1885 Πιθανόν να ταυτίζεται 
με το προηγούμενο 

Διασκευή της οδού από 
Βάλιας μέχρι Ακτσάι* 

3.000 
τουρκικές 
λίρες 

 7-2-1886 
/3 μήνες 
 

*«Κατά τρόπον 
επιτρέποντα την διά 
κάρρων μεταφοράν 
των μεταλλευμάτων 
μας  

 
Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε καύσιμη ύλη για την 

παραγωγή ατμού στις ατμοκίνητες μηχανές των εγκαταστάσεων των μεταλλείων 
επιλέχθηκε η εξόρυξη λιγνίτη και η μεταφορά του με σιδηρόδρομο ντεκοβίλ από 
το Μαντζιλίκ στην Μπάλια. 

Λίγο αργότερα διερευνήθηκε και η δυνατότητα αξιοποίησης της υδραυλικής 
ενέργειας με την κατασκευή φραγμάτων στα μικρά ποτάμια της περιοχής,1 αλλά 
τελικά δεν προχώρησαν στην κατασκευή τέτοιων έργων. 

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των μεταλλείων και των 
υποδομών και επιδομών, για αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία 
τους ήταν συνεχής σε όλη τη διάρκεια της διαχείρισης των μεταλλείων από την 
ΕΜΕΛ.  

Χαρακτηριστικό μέτρο είναι επίσης η ασφάλιση των εργαζομένων στα 
μεταλλεία της Μπάλιας, με το σύστημα του Ταμείου της Αυτοβοήθειας που είχε 
εισαχθεί για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου, όπως φαίνεται 
στο απόσπασμα από τα Πρακτικά του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ που επισυνάπτουμε στο 
Παράρτημα 1. 

. Με την ανάπτυξη των μεταλλείων, εκτός από τους παλιούς κατοίκους, πολλοί 
από τους οποίους ήσαν πόντιοι μεταλλωρύχοι που οι πρόγονοί τους είχαν 
μετοικήσει στην περιοχή πριν από πολλές δεκαετίες για να εκμεταλλευθούν με τον 
πατροπαράδοτο συντεχνιακό τρόπο τα μεταλλεία αργύρου και μολύβδου, συγκεν-
τρώθηκαν στην Μπάλια εκατοντάδες ρωμιοί απ' όλα τα μέρη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, αρμένιοι, μωαμεθανοί οθωμανοί διαφόρων εθνοτήτων αλλά και 
ελλαδίτες τεχνίτες και ιταλοί μεταλλωρύχοι.  

Μια ενδεικτική εικόνα αυτού του φαινομένου αποκαλύπτεται στο Λεύκωμα 
της 25ετηρίδας της λειτουργίας των μεταλλείων Λαυρίου2.  

Στο Παράρτημα 2 παραθέτουμε χαρακτηριστικό πίνακα που έχει προκύψει από 
την επεξεργασία των στοιχείων του Λευκώματος που αφορούν στα μεταλλεία της 
Μπάλιας. Η παρουσία των ελλήνων εργαζομένων είναι κυρίαρχη: περίπου τα τρία 

                                                
1 Davey Benjamin μηχανικού των John Taylor et Sons εν Λονδίνω «Έκθεσις περί των εν 
Μικρά Ασία Μεταλλείων Παλαιάς, Καραϊδίν και Περιχώρων» εν Αθήναις Τυπογραφείον 
Θρ. Παπαλεξανδρή και Αδ. Παπαγεωργίου 1886.  
2Λεύκωμα 25ετηρίδος Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου. Αρχεία Μουσείου Μπενάκη. 
Φάκελος Θεοχάρη. 
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Το ατμοκίνητο πλυντήριο της Ελληνικής Εταιρίας των Μεταλλουργείων  
Λαυρίου στην Μπάλια σε φωτογραφία εποχής.(Δερμάτης Γιώργος Ν. «Λαύριο το 

μαύρο φως». Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο  Λαυρίου (ΕΜΠ), 2003, σελ.199). 

τέταρτα αυτών είναι έλληνες. Ειδικότερα, το 60% του συνόλου των εργαζομένων 
είναι ρωμιοί κυρίως μικρασιάτες, αλλά και από άλλες περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, και περίπου 15% είναι ελλαδίτες. 

           

Στο Λεύκωμα υπογράφουν και ορισμένοι διακεκριμένα μέλη της ρωμαίικης 
κοινότητας της Μπάλιας: Ο παπάς, ο πρόεδρος και ένα μέλος της Δημογεροντίας 
που είναι κτηματίες. Υπογράφει επίσης ένας ρωμιός νομαρχιακός σύμβουλος 
Μπαλικεσίρ.  

Για τον πολυεθνοτικό χαρακτήρα των εργαζομένων στα μεταλλεία της 
Μπάλιας είναι χαρακτηριστικό το πιο κάτω απόσπασμα του Α. Κορδέλλα από την 
«προσλαλιά» του κατά την ΣΤ  ́ επιστημονικήν εκδρομήν του Πολυτεχνικού 
Συλλόγου Αθηνών εις Λαύρειον: 

«Ου μόνον εν Ελλάδι αλλά και εν τη Ανατολή, οι εκ Λαυρείου επιστήμονες και 
πρακτικοί, συνετέλεσαν εις την ίδρυσιν μεγάλων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών 
κέντρων, ως εν Βάλια-Μαδέμ της Μικράς Ασίας και εν Ισβόρω της Μακεδονίας, 
ένθα μυριάδες εργατών διαφόρων εθνικοτήτων, εν οις και πολλοί Έλληνες και 
ομοεθνείς». 1 

Παράλληλα με την τεράστια και ξαφνική ανάπτυξη των μεταλλείων και του 
οικισμού της Μπάλιας δεν έλειψαν και αρνητικά φαινόμενα, όπως η περίπτωση 
κατάχρησης χρημάτων της εταιρίας από τον λογιστή της, για να κατασκευάσει την 
κατοικία του στην Μπάλια. Τελικά, μετά από δέκα χρόνια δραστηριότητας της 
ΕΜΕΛ, ο πληθυσμός της Μπάλιας πολλαπλασιάστηκε και η περιοχή εντός των 

                                                
1 Περιοδικό Αρχιμήδης, Αθήναι, Ιούλιος 1906, σελ. 1 και 2. 
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ορίων της  μεταλλευτικής παραχώρησης παρουσιάζει την εικόνα που αποτυπώ-
νεται στο σχεδιάγραμμα που παραθέτουμε στη συνέχεια.1 

Ο Οικισμός της Μπάλιας φαίνεται να διατηρεί τον χαρακτήρα του διπλού 
οικισμού με το ελληνικό τμήμα, που σημειώνεται griech. στο σχεδιάγραμμα, να 
ευρίσκεται Ν του τουρκικού τμήματος. Ο οικισμός της Μπάλιας και, βέβαια, οι 
θέσεις εξόρυξης ευρίσκονται εντός του περιγράμματος της περιοχής της 
μεταλλευτικής παραχώρησης, η οποία, όπως αυτή σημειώνεται στο σχεδιάγραμμα, 
έχει εμβαδόν περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέσα στην περιοχή της 
μεταλλευτικής παραχώρησης υπάρχουν και ορισμένες μικρότερης σημασίας 
οικιστικές συγκεντρώσεις όπως τα χωριά Μεμίσογλου Κιοΐ, και Χατζή Βελίογλου. 

Οι κύριες εγκαταστάσεις εξόρυξης αποτυπώνονται σε δυο σημεία:  
Η μια ευρίσκεται ΝΑ της Μπάλιας, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων 

μέτρων από τον οικισμό, όπου ευρίσκεται το μεταλλείο Αρί Μαγαρά ή της 
Μέλισσας, στην κοιλάδα του ρέματος Καρατζά ή Μαντέν Ντερεζί, στη δυτική 
πλαγιά του ορεινού όγκου του Κυζίλ Τεπέ. Η δεύτερη ευρίσκεται ΒΒΑ της 
Μπάλιας στην ανατολική κοιλάδα του ρέματος Καρά Κους Ιντζεντζίκ (Kara Kus 
Inghedjik), σε απόσταση περίπου δυο χιλιομέτρων από τον οικισμό, όπου 
ευρίσκεται το Μεταλλείο Κοτζά Μαγαρά και όπου σημειώνεται στο σχεδιάγραμμα 
το φρέαρ Νέγρη. Άλλες θέσεις εξόρυξης ευρίσκονται στο Σαρμούσακλι, στο 
Γκιουμουσλού Μαγαρά (στοά αργύρου) κ.α. 

Μόνον μια υπερτοπικού χαρακτήρα αμαξιτή οδός φαίνεται να υπάρχει εκείνη 
την εποχή στην περιοχή. Είναι αυτή που συνδέει τον οικισμό με τις εγκαταστάσεις 
στο Κοτζά Μαγαρά προς Β και με το Αδραμύττι προς Ν.  

  
3. Η περίοδος της Οθωμανικής Ανώνυμης Εταιρίας των Μεταλλείων 
Μπάλιας- Καραϊντίν. 

Tο 1892 διαδέχθηκε την ΕΜΕΛ η «Οθωμανική Ανώνυμη Εταιρεία των 
Μεταλλείων Μπάλιας-Καραϊντίν» (ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν). Ήταν η πρώτη 
οθωμανική ανώνυμη εταιρία εκμετάλλευσης ορυκτού - μεταλλευτικού πλούτου 
που ιδρύθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με βάση το Αυτοκρατορικό Φιρμάνι 
της 27/8 Φεβρουαρίου 1892, που επέτρεπε για πρώτη φορά την ίδρυση και 
λειτουργία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ανώνυμων εταιριών εκμετάλλευσης 
του ορυκτού πλούτου.2  
Η ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν είχε έδρα στην Κωνσταντινούπολη και ιδρύθηκε 
από τους ίδιους ρωμιούς συνεταίρους που είχαν συγκροτήσει τον συνεταιρισμό με 
την ΕΜΕΛ. Στη νέα εταιρία η ΕΜΕΛ συνέχισε να συμμετέχει με το ίδιο ποσοστό. 
Κατείχε το 40% του ιδρυτικού κεφαλαίου, όμως δεν είχε πλέον τη διοίκηση των 
μεταλλείων η οποία πέρασε στα χέρια της νέας εταιρίας. Στη συνέχεια, όμως, 

                                                
1 Bukowski G. v. “Die geologische Verhaltnisse der Umgebung von Balia Maaden im 
nordwestlichen Kleinasien (Mysien)”, Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, 110 (1892). 
 
2 Βλέπε κείμενο στον τυπωμένο τίτλο της μετοχής της εταιρίας.  
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 Χάρτης της περιοχής εντός της μεταλλευτικής παραχώρησης Μπάλιας το 1892. 
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η ΕΜΕΛ πούλησε τις μετοχές της σταδιακά και τελικά, μετά από περίπου δέκα 
χρόνια, δεν διέθετε μετοχές στην ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν. 

Στα 35 χρόνια ζωής η νέα εταιρία βρέθηκε στη δίνη των ιστορικών πολιτικών 
γεγονότων της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των διωγμών των μη 
μουσουλμανικών πληθυσμών, της ελληνικής παρουσίας στη Μικρασία, των 
σφαγών και της Μικρασιατικής Καταστροφής.  

Στο μεγαλύτερο διάστημα πρόεδρος της εταιρίας ήταν ο Θεόδωρος Αμβροσίου 
Μαυρογορδάτος, από την Κωνσταντινούπολη, επιχειρηματίας γνωστός και από την 
ανάληψη κατασκευής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, ενώ στο Δ.Σ. της εταιρίας 
συμμετείχαν πολλοί γνωστοί ρωμιοί κεφαλαιούχοι της Πόλης.  

Αμέσως μετά την εγκατάστασή της η ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν, 
αξιοποιώντας και την προεργασία που είχε ήδη γίνει από την ΕΜΕΛ προχώρησε 
στον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και εγκαταστάσεων, στην 
κατασκευή νέων και στην επέκταση των δραστηριοτήτων στον μεταλλουργικό 
τομέα. Εκτός από αργυρούχο μόλυβδο παρήγαγε και άλλα μεταλλεύματα όπως 
ψευδάργυρο. 

Σημαντικά έργα αυτής ήσαν:  
 Μεταλλουργικές κάμινοι. 
 Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο λιγνιτικό πεδίο του Μαντζιλίκ . 
 Εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαντζιλίκ στην 

Μπάλια. 
 Αντικατάσταση των ατμοκίνητων μηχανών των μεταλλείων με 

ηλεκτροκίνητες. 
 Επέκταση του δικτύου του μεταλλευτικού σιδηροδρόμου (ντεκοβίλ) για τις 

μεταφορικές ανάγκες των μεταλλείων και των μεταλλουργείων και για τη 
μεταφορά των τελικών προϊόντων, που εξελίχθηκε σε δίκτυο δεκάδων 
χιλιομέτρων. 

 Επέκταση και βελτίωση του οδικού  δικτύου και, στις αρχές του 20ου αιώνα, 
διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες της 
Εταιρίας. 

 Εγκατάσταση δικτύου τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 Διάφορες νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται 

κατοικίες, λέσχη για τους εργαζόμενους κλπ. 
 Νοσοκομείο. 

Παράλληλα η εταιρία φρόντιζε για την καλύτερη διατροφή των εργαζομένων 
με τη λειτουργία μαγειρείου που παρασκεύαζε γεύματα για τους εργαζόμενους και 
καντίνας στην οποία οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν τρόφιμα. 
Γι’ αυτές τις συναλλαγές η ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν είχε κόψει ειδικά κέρματα 
- μάρκες, όπως συνηθιζόταν και στις μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών,  που λειτουργούσαν ως εσωτερικό νόμισμα.  

Παράλληλα, ο τρόπος επιχειρηματικής-οικονομικής οργάνωσης της ΟΑΕΜ 
Μπάλιας-Καραϊντίν στηρίχτηκε στον τρόπο οργάνωσης ανάλογων επιχειρήσεων 
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στις βιομηχανικά αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και ήταν πρωτόγνωρος για την 
περιοχή και για ολόκληρη τη Μικρασία. 

 

                      
 
Ορειχάλκινο νόμισμα της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν που χρησίμευε στους εργαζόμενους 

για αγορές από την καντίνα της εταιρίας. Στο κέντρο αναγράφεται ο αριθμός 20 και 
περιμετρικά «Εταιρία των Μεταλλείων Μπάλιας Καραϊντίν» (αρχείο Φ. Παπαθεοδώρου). 

 
Τα προϊόντα της η ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν τα διέθετε στη διεθνή αγορά 

πρώτων υλών. Χαρακτηριστική είναι η συμφωνία της το 1901 με την 
Metallgesellscaft για την πώληση σε αυτήν της ετήσιας παραγωγής μολύβδου.1   

Το κεφάλαιο της εταιρίας από 4,5 εκατομμύρια φράγκα που ήταν το 1892, τη 
χρονιά ίδρυσης της εταιρίας, αυξήθηκε σε 6,0 εκατομμύρια φράγκα το 1904, ενώ 
παράλληλα εκδόθηκαν ανώνυμες μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 100 
γαλλικών φράγκων,  που ήσαν διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο του 
Παρισιού. Μέχρι το 1922 έγιναν πέντε εκδόσεις μετοχών που αντιστοιχούν σε 
ανάλογες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο το 1922 έφθασε στα 17,5 
εκατομμύρια φράγκα. Δηλαδή, κατά τη τριακονταετία 1892-1922 το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας τετραπλασιάστηκε αντλώντας σημαντικά ποσά από τις 
διεθνείς χρηματαγορές. Μετά το 1922, κατά την τετραετία 1922-1926, γίνονται 
πέντε νέες εκδόσεις μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο εικοσαπλασιάζεται και από 
17,5 εκατομμύρια φράγκα γίνεται 400,0 εκατομμύρια. Πρόκειται όμως για 
απεγνωσμένη προσπάθεια πλασματικής ενίσχυσης της εταιρίας που, μετά από τα 
δραματικά γεγονότα του ‘22, τη φυγή και τη σφαγή από τον κεμαλικό στρατό 
εκατοντάδων, ελληνικής καταγωγής, εργαζομένων και στελεχιακού δυναμικού της, 

                                                
1 Jones Geoffrey, “The Multinational Traders”,  εκδ. Routledge 1998. 
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οδηγείται τελικά στη διακοπή της παραγωγής και στη διάλυσή της κατά τη 
δεκαετία του 1930.  

Με τη δημόσια διαπραγμάτευση της μετοχής δεν έλειψαν προσπάθειες 
κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης. Ο παγκόσμιας εμβέλειας γάλλος συγγραφέας και 
ακαδημαϊκός Ζορζ Ντυαμέλ στο μυθιστόρημά  του “La nuit de la Saint Jean” 
περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά μια μυθιστορηματική (;) περίπτωση 
κερδοσκοπίας με όχημα τη μετοχή της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν που 
διαδραματίζεται στο Παρίσι το 1905.  

Η μετοχή της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν, με την υπογραφή του Θεόδωρου 
Μαυρογορδάτου, τυπωμένη σε τυπογραφείο του Παρισιού. 

 
Προσπάθειες κερδοσκοπίας με αγορές και πωλήσεις μετοχών της ΟΑΕΜ 

Μπάλιας-Καραϊντίν δεν οδήγησαν πάντοτε σε κέρδη όπως στο μυθιστόρημα του 
Ζορζ Ντυαμέλ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γεράσιμου Καραπάνου 
που παρουσιάζεται μέσα από αποσπάσματα επιστολών του.   

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν, με έδρα 
στην Κωνσταντινούπολη, κεντρικές εγκαταστάσεις στην Μπάλια και δραστη-
ριότητα σε πολλά άλλα σημεία της περιοχής, όπως στο Καραϊντίν, στο Μαντζιλίκ, 
στο Ακτσάι, απ’ όπου φορτώνονταν τα προϊόντα σε πλοία για εξαγωγή, κ.α. αλλά 
και η ανάπτυξη διεθνών εμπορικών και άλλων οικονομικών σχέσεων, επέβαλαν 
σύγχρονη ανάπτυξη και οργάνωση του τομέα της αλληλογραφίας. 

Παραθέτουμε τυπωμένο φάκελο επιστολής της εταιρίας που έχει αποσταλεί 
από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία το 1899 μέσω του αγγλικού ταχυδρομικού 
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γραφείου, που λειτουργούσε τότε στην Κωνσταντινούπολη, και χαρακτηριστικά 
δείγματα επιστολόχαρτων της περιόδου 1904-05 με τυπωμένο τον λογότυπο της 
εταιρίας και κάτω από αυτόν διάφορες διευθύνσεις της. Χαρακτηριστική είναι η 
υπόδειξη προς τους παραλήπτες που αναγράφεται στα επιστολόχαρτα: «Αποστεί-
λατε όλες τις επιστολές στην έδρα της εταιρίας».   

  Οι τεχνολογικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στην Μπάλια ήσαν 
πρωτοφανείς στην οθωμανική επικράτεια. 

Το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
λιγνιτικό πεδίο του Μαντζιλίκ, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων Β της 
Μπάλιας, που κατασκευάστηκε από την ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν και 
λειτούργησε τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα,  ήταν το πρώτο που λειτούργησε 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

                
 

Χαρακτηριστικό δείγμα φακέλου αλληλογραφίας της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν (1899). 
 

Η Μπάλια ήταν η πρώτη μικρασιατική πόλη που ηλεκτροδοτήθηκε. Η 
τηλεφωνική εγκατάσταση της εταιρίας ήταν επίσης από τις πρώτες. 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι από το 1905 η ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν 
διερευνούσε τη δυνατότητα χρήσης επαγγελματικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες 
της στις εγκαταστάσεις της Μπάλιας.1 

Η αύξηση της παραγωγής και η επιτόπου μεταλλουργική επεξεργασία των 
μεταλλευμάτων, η κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής και η τροφοδοσία και 
η κάθε είδους υποστήριξη της λειτουργίας των μεταλλείων με τις πολλές 
εκατοντάδες εργαζομένων, προκάλεσαν παραπέρα συγκέντρωση πληθυσμού στην 

                                                
1 Καραπάνος Γεράσιμος. Επιστολή από την Μπάλια προς την οικογένειά του.  
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Μπάλια. Έμποροι, τεχνίτες, εργολάβοι, εκπαιδευτικοί αλλά και κτηματίες- 
αγρότες, κτηνοτρόφοι, ξυλοκόποι κλπ συγκρότησαν, μαζί με τους εργαζόμενους 
στα μεταλλεία, την κοινωνία της Μπάλιας, που μετασχηματίστηκε σε μια μικρή 
και δυναμική πολιτεία της οποίας η οικονομική και κοινωνική επιρροή είχε 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα στον ευρύτερο χώρο. Αναφέρεται μάλιστα ότι πριν από τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσε σύλλογος εργολάβων και ο σύλλογος 
Σύμπνοια1. 

          
 

Επιστολόχαρτα με έντυπο λογότυπο της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν  
και διάφορες διευθύνσεις2 

                                                
1 Μαμώνη Κυριακή, Ιστικοπούλου Λήδα, «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη 
Μικρά Ασία (1861-1922). Εστία, Αθήνα 2006. σελ. 248. 
2 ΕΛΙΑ. Αρχείο Καραπάνου. 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

214

 

Εργολάβους που αναλάμβαναν συγκεκριμένες εργασίες ή υπηρεσίες για 
λογαριασμό της εταιρίας και προμηθευτές που την προμήθευαν με διάφορα υλικά 
συναντούμε ήδη από την έναρξη της οργανωμένης παραγωγής των μεταλλείων, 
δηλαδή από την περίοδο της ΕΜΕΛ. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος προμήθειας 
από την ΕΜΕΛ της αναγκαίας για τα μεταλλεία ξυλείας, όπως τον περιγράφει 
άγγλος μηχανικός που επισκέφθηκε την Μπάλια και τα μεταλλεία της το 1886: «Η 
ξυλεία δια τας ανάγκας των μεταλλείων λαμβάνεται από δάσους απέχοντος περί τα 
τρία μίλια κατ’ ανατολικήν διεύθυνσιν εκ των μεταλλείων…..Το δάσος δεν ανήκει 
εις την Εταιρείαν των Μεταλλείων. Αλλά ξυλεύεται υπό των χωρικών, οίτινες 
μετάγουσι την ξυλείαν εις το μεταλλείον προς ωρισμένην τιμήν κατά τεμάχιον».1 
Σημειώνουμε ότι πρόσφυγες του 1922 που ήλθαν στην Ελλάδα από την περιοχή 
της Μπάλιας περιλαμβάνουν στις δηλώσεις της  περιουσίας τους εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας ξυλείας εγκατεστημένες στα δάση.2  Η 
εξόρυξη του λιγνίτη στο Μαντζιλίκ γινόταν επίσης από εργολάβους: «Το Mantjilik 
έχει δόση εργολαβικώς η εταιρεία εις ένα πρακτικόν μεταλλευτήν, άπαξ δε την 
εβδομάδος μόνον πηγαίνει εκεί, προς επιτήρησιν ο Πεστεμαζόγλου».3 Με 
παρόμοιους τρόπους προμηθευόταν η εταιρία και άλλες απαραίτητες για τη 
λειτουργία της προμήθειες, όπως τρόφιμα για το εστιατόριο και για την καντίνα 
της κλπ. 

Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα και η γενικότερη 
λειτουργία της επιχείρησης απαιτούσαν την εργασία και την εγκατάσταση στην 
περιοχή ενός σημαντικού αριθμού έμπειρου τεχνικού δυναμικού και επιστημο-
νικού προσωπικού, πολλοί από τους οποίους ήσαν ικανότατοι και με υψηλότατου 
επιπέδου σπουδές. Οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν ανήσυχα άτομα και φορείς 
σύγχρονου επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού. Η πλειο-
ψηφία του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού συνέχισε να είναι, όπως και 
κατά την περίοδο της ΕΜΕΛ, ελληνικής (ρωμέικης ή ελλαδικής) καταγωγής.4  

Η καπιταλιστική λειτουργία των παραγωγικών μεταποιητικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων της ΟΑΕΜ Μπάλιας-Καραϊντίν όχι μόνο καθόρισε τον 
χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων σε αυτήν αλλά 
προσδιόρισε και τις οικονομικές-συναλλακτικές σχέσεις των εμπόρων και άλλων 
επαγγελματιών της Μπάλιας και της ευρύτερης περιοχής με την εταιρία.  
Γενικότερα, διαμόρφωσε ή τουλάχιστον λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση 
μιας νησίδας καπιταλιστικής, βιομηχανικά οργανωμένης και τεχνολογικά προηγ-

                                                
1 Davey Benjamin «Έκθεσις περί των εν Μικρά Ασία Μεταλλείων Παλαιάς, Καραϊδίν και 
Περιχώρων». Τυπογραφείον Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου, εν Αθήναις 1886. 
σελ. 9.  
2 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εκτιμητικής Επιτροπής Μπαλικεσέρ, Μπάλιας και 
Περιχώρων. ΓΑΚ. 
3 Καραπάνος Γεράσιμος. Επιστολή από την Μπάλια προς την οικογένειά του της 4ης/17ης 
Φεβρουαρίου 1904. ΕΛΙΑ, Αρχείο Καραπάνου. 
4 Kieser Hans-Lukas “Dr Mehmed Reshid (1873-1919): A Political Doctor” στο “The 
Armenian Genocide and the Shoah” Chronos Verlag, Zurich. 2 Auflage 2003, σελ. 259. 
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μένης μικρής αστικής κοινωνίας, της οποίας η σύνθεση, οι παραγωγικές-
οικονομικές και οι κοινωνικές σχέσεις και προσανατολισμοί διέφεραν ουσιαστικά 
από το οθωμανικό αγροτικό προκαπιταλιστικό περιβάλλον της μικρασιατικής 
ενδοχώρας. 

 

              
 

Οι εγκαταστάσεις στη Στοά της Μέλισσας, Αρί Μαγαρά, το 1911. 
Από τουρκικό ημερολόγιο του έτους 2000 (Αρχείο Φ. Παπαθεοδώρου). 

  
Αυτές οι συνθήκες προκάλεσαν ανάλογου χαρακτήρα πολιτικές διεργασίες και 

διεκδικήσεις των εργαζομένων. Το 1908 ξέσπασε στα μεταλλεία, της Μπάλιας, 
ταυτόχρονα με τα ανθρακωρυχεία της Ηράκλειας του Πόντου, η πρώτη εργατική 
απεργία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απεργία ήταν μαζική και καλά 
οργανωμένη. Στο Παράρτημα  3 παραθέτουμε μια εκδοχή του ιστορικού της απερ-
γίας στην Μπάλια το 1908. 

Όμως και αργότερα υπήρχαν ανάλογες κινήσεις: 
«Τοπική εφημερίδα είχε βγει, αλλά πώς λέμε εδώ ο «Ριζοσπάστης», μια τέτοια 

εφημερίδα είχαν βγάλει οι εργάται για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, γιατί 
όταν πήγαμε (σ.σ. εννοεί όταν επέστρεψαν το 1919-20 στην Μπάλια οι διωχθέντες 
του 1914) και είδαν ότι ήλθαν οι άνθρωποι που θα πιάσουν τις δουλειές και θα 
τακτοποιηθεί η κατάστασις, αμέσως βρήκαν ευκαιρία ότι γίνεται πόλεμος και 
έκοψαν τα ημερομίσθια στο μισό από ό,τι έπαιρναν. Έπαιρνες μισή λίρα χρυσή, 
δηλαδή, τόκαναν ένα τέταρτο…..και την εφημερίδα αυτή την κατήργησαν».1  

 

                                                
1 Κουτσούπη Δήμητρα. Ηχογραφημένη Μαρτυρία. Καλαμαριά 26-6-1996. Συνέντευξη 
στην Αμουριανάκη Κατερίνα. Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου 
Καλαμαριάς. 
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Οι εγκαταστάσεις στη στοά της Μέλισσας σε καρτ ποστάλ εποχής. 
Στην πίσω μεριά της κάρτας, σε χειρόγραφο κείμενο στα γαλλικά περιγράφεται 

η παραγωγική διαδικασία στο μεταλλείο και στις άλλες εγκαταστάσεις 
(Αρχείο Φ. Παπαθεοδώρου). 

     

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός της Μπάλιας ξεπέρασε τις οκτώ 
χιλιάδες, η πλειοψηφία των οποίων ανήκε στην Ορθόδοξη Κοινότητα  Βάλια-
Μαδέν. Σύμφωνα με στοιχεία του Πατριαρχείου του 1904, η Μπάλια (Βάλλια) 
ήταν «κωμόπολις περιλαμβάνουσα 2.100 ομογενείς εντόπιους κατοίκους, 
εκτός των ξένων ομογενών των εργαζομένων εν τοις μεταλλείοις και 
ανερχομένων εις 2.500. Έχει μίαν εκκλησίαν επ’ ονόματι της Ευαγγελιστρίας, 
μήπω αποπερατωθείσαν εξωτερικώς, δύο ιερείς, μίαν Δημοτικήν Σχολήν μετά 
210 μαθητών και τριών διδασκάλων, εν Παρθεναγωγείον μετά 80 μαθητριών 
και μιας παρθεναγωγού και εν Νηπιαγωγείον μετά 150 νηπίων και μιάς 
νηπιαγωγού. Ο προϋπολογισμός των Σχολείων ανέρχεται εις 19.000 γρόσια, 
άτινα καταβάλλονται εκ συνδρομών των χριστιανών και εκ του 
εκκλησιαστικού ταμείου. Τα τε Σχολεία και η εκκλησία διευθύνονται υπό 
πενταμελούς Εφοροεπιτροπής,  αποτελουμένης υπό των Πέτρου Παπάζογλου, 
Κοσμά Παπάζογλου, Γεωργ. Κατήλη, Ελευθερίου Καλογήρου, και Γεωργίου 
Καρπαθάκη».1  

 
 

 

                                                
1 Ημερολόγιο 1905. Εν Κωνσταντινουπόλει 1904. 
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Η σφραγίδα της Κοινότητας 
αναγράφει περιμετρικά 

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
ΕΝ ΒΑΛΙΑ ΜΑΔΕΝ" 

και στο κέντρο έχει χαραγμένη παράσταση του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Η "Βαγγελίστρα" είναι ο Καθεδρικός ναός της Μπάλιας 
(Από έγγραφο του 1919).1 

 
 

 
Η αύξηση του ορθόδοξου πληθυσμού της Μπάλιας οδήγησε στην 

εκκλησιαστική αναβάθμισή της κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, με τον 
ορισμό της ως έδρας της Επισκοπής Μηλιτουπόλεως της Μητροπόλεως Κυζίκου. 

«Είχαμε δικό μας επίσκοπο, τον Ιερόθεο. Από τα μέρη της Κορυτσάς ήταν. 
Τον χειροτόνησε στην Μπάλια ο Μητροπολίτης Κυζίκου. Όταν απουσίαζε ο 
Μητροπολίτης Κυζίκου από την έδρα του τον αντικαθιστούσε ο δικός μας 
Επίσκοπος. Για άδειες γάμου και βαπτίσεων πηγαίναμε απευθείας στην Επισκοπή. 
Αποτεινόμασταν στον παπα-Γιάννη που ήταν αρτακινός. Ήταν εφημέριος της 
εκκλησίας μας μαζί με τον παπα-Δημήτρη. Αυτός ήταν από την περιφέρεια 
Αρτάκης. Το 1922, με την Καταστροφή, ο επίσκοπός μας Ιερόθεος πήγε στην 
Κορυτσά».2  

 
 

Γενική άποψη της Μπάλιας. Ζωγραφική3 
 

                                                
1 Κυριαζής Άρης. "Παλιννόστηση στις γλυκές πατρίδες 1918-1922". Εκδόσεις Φανάριον. 
Αθήνα 2003. 
2 Κασάπογλου Θεόδωρος. Μαρτυρία Μ18 στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 
Συνέντευξη στον Ερμόλαο Ανδρεάδη στις 31-7-1962. 
3 Μιχαηλίδου Ανθούλα «Για όσους ζήσανε», Τύποις Δ.Δελή και Ι. Τσίπη, Αθήναι 1929. 
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Το σχολείο της Μπάλιας. Ζωγραφική1. 
 

Για το σχολείο της Μπάλιας μαθαίνουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από 
την ηχογραφημένη μαρτυρία μπαλιώτισας που παρακολούθησε εκεί τις τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού κατά την περίοδο 1920-22:2 

- Το σχολείο ήταν ψηλά. Από κάτω ήταν η εκκλησία, η μητρόπολις.   
- Το 1922 λειτουργούσε μόνον μέχρι το Δημοτικό Σχολείο.  
- Το σχολείο ήταν μικτό. 
- Μαθαίναμε γαλλικά. Δεν μαθαίναμε τουρκικά. 
- Γιορτάζαμε τις ελληνικές εθνικές γιορτές και τις θρησκευτικές γιορτές. 
- Υπήρχε και μισό Γυμνάσιο που το είχαν καταργήσει.  
- Κατά τη σχολική χρονιά 1922-23 θα λειτουργούσε και Γυμνάσιο. 
- Το σχολείο ήταν «πληρωτό» (σ.σ. πλήρωναν δίδακτρα). 
- Στην πόλη έρχονταν οι δάσκαλοι και προτιμούσαν να μπουν στην Εταιρία να 

παίρνουν περισσότερα χρήματα. Και πάντα έφερναν απ’ έξω  δασκάλους.  
- Στην τελευταία τάξη της χρονιάς 1921-22 υπήρχαν δυο δάσκαλοι 

Κωνσταντινουπολίτες, ο διευθυντής και των γαλλικών, και τρεις από την 
Καλλικράτεια. Οι άλλοι δεν ξέρω από πού ήταν.  

- Μιά μόνον ήταν από την πατρίδα μας, νηπιαγωγός. 
- Υπήρχε η αντίληψη ότι τα κορίτσια πρέπει να σπουδάζουν όπως και τα 

αγόρια. 
 
                                                

1 Μιχαηλίδου Ανθούλα «Για όσους ζήσανε».  
2 Κουτσούπη Δήμητρα. Ηχογραφημένη Μαρτυρία. Καλαμαριά 26-6-1996. Συνέντευξη από 
την Αμουριανάκη Κατερίνα. Αρχείο Προσφύγων Δήμου Καλαμαριάς.  
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Μαθήτριες από το σχολείο της Μπάλιας σπούδασαν υπότροφοι του 
Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή» στο διδασκαλείο του Αρσακείου.1  

Το σχολείο είχε 30 δωμάτια και η αξία του είχε εκτιμηθεί σε 15.000 χρυσές 
τουρκικές λίρες (βλ. Παράρτημα 4). 

Στην Μπάλια λειτουργούσε φιλαρμονική. Ο Τέρπανδρος Ζαχαρίου ήταν μέλος 
της.2 

Συγκροτήθηκε επίσης ελληνική προσκοπική ομάδα. Η ομάδα ήταν 
συγκροτημένη το 1920 αλλά δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε και παλαιότερα. 

Η Ορθόδοξη Κοινότητα της Μπάλιας φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα πλούσια και 
καλά οργανωμένη. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, που 
προέβλεπε την αποζημίωση των προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν 
στις πατρίδες τους, υποβλήθηκε η 32536/1925 αίτηση για την εκτίμηση της 
Κοινοτικής Περιουσίας της "Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Βάλλιας". 

 

 
 

Η προσκοπική ομάδα Μπάλιας3 
 
Η αίτηση κρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τις περιουσίες της 

περιοχής Μπαλικεσίρ, Μπάλιας και Περιχώρων, που είχε συγκροτηθεί στη 
Θεσσαλονίκη. Η απαρίθμηση και μόνο της Κοινοτικής Περιουσίας, όπως αυτή 
δηλώθηκε και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, συνολικού ύψους 96.480 χρυσών 

                                                
1 Πυλαρινός  Θεοδόσης «Το «Βιβλίο» υποτρόφων του Συλλόγου Μιρασιατών «Η 
Ανατολή»», «Μικρασιατικά Χρονικά» Τόμος ΚΑ΄ Αθήναι, 2002. σελ. 97-163. 
2 Προφορική μαρτυρία της κόρης του Ευαγγελίας Καστρινάκη στον συντάκτη.  
3 Παραδείσης Νικόλαος: «Ο Προσκοπισμός στις αλησμόνητες πατρίδες 1919-1922» εκδ. 
Μικρός Ρωμηός, Αθήνα, Β΄ έκδοση 2000 (Φωτ. Από τα αρχεία του ΣΕΠ), σελ 72. 
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Η οικία της οικογένειας Μιχαηλίδη1 

τουρκικών λιρών, δείχνει μια ιδιαίτερα πλούσια Κοινότητα. Η Κοινότητα είχε 
κοινοτικό κτίριο, εκκλησία, οικόπεδα, νεκροταφεία, καταστήματα και 
κινηματογράφο, από την εκμετάλλευση των οποίων είχε σημαντικά τακτικά έσοδα. 
Οι 7.680 χρυσές τουρκικές λίρες, που στερήθηκε η Κοινότητα ως εισόδημα από 
την εκμετάλλευση των ακινήτων, δείχνει τη τάξη μεγέθους αυτών των εσόδων. 
Εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση ότι στην Μπάλια υπήρχε κινηματογραφική 
αίθουσα, και μάλιστα κοινοτική, εκείνη την εποχή που ο κινηματογράφος έκανε τα 
πρώτα του βήματα (Βλ. Παράρτημα 4).  

Από το 1913 άρχισαν από τους νεότουρκους οι συστηματικές απομακρύνσεις 
και διώξεις των μη μουσουλμάνων μπαλιωτών που έγιναν με πολλών ειδών 
μεθοδευμένες ενέργειες. Πρωταγωνιστής σε αυτές ήταν ο τότε νομάρχης Μεχμέντ 
Ρεσίντ, σκληροπυρηνικό στέλεχος των νεοτούρκων, ο οποίος αναφέρει στο 
σημειωματάριό του με αφορμή την επίσκεψή του στο, κοντινό στην Μπάλια, 
Ιβριντί στις 29 Ιουλίου 1913: 

 «Οι (τοπικοί) ρωμιοί τα καταφέρνουν τελείως ρωμαίικα, έχοντας γίνει 
πλούσιοι χάρη στην εταιρία της Μπάλιας».1 

   
Το 1913, κατά τη διάρκεια 

του προαναφερόμενου, ολιγοήμε-
ρου ταξιδιού του, επισκέπτεται 
και την Μπάλια και διώκει στε-
λέχη των μεταλλείων.  

Χαρακτηριστικό είναι το πιο 
κάτω απόσπασμα από το 
ημερολόγιο του Μεχμέτ Ρεσίντ 
όπως σχολιασμένο παρουσιάζει ο 
Kieser: «Μια επίσκεψη στην εται-
ρία της Μπάλιας επιβεβαίωσαν 
τις εθνικές και κοινωνικές ανθελ-
ληνικές απόψεις του. "Η κορυφή 
της διοίκησης συντίθεται από 
λίγους ξένους, γενικά ρωμιούς και 
ιδιαίτερα έλληνες (σ.σ. ελλαδίτες) 
οι κατώτεροι υπάλληλοι είναι 
λαζοί, κούρδοι και τούρκοι." Για 
να ελέγξει καλύτερα την επιχεί-
ρηση θεώρησε κατάλληλο να 
"απολύσει τον γενικό γραμματέα 

της επιχείρησης, Πρόδρομο, τον υπεύθυνο των μηχανικών Κόκιτο (σ.σ. εκτιμούμε 
ότι πρόκειται για τον Σταμάτη Κόκκινο ), και τον αρχιεργάτη"».1  

                                                
1 Kieser Hans-Lukas "Dr Mechmed Reshid. A Political Doctor".  Στο «The Armenian 
Genocide and the Shoah». Chronos Verlag, Zurich, 2 Aufgabe 2003. Σελ. 258. 
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Αυτή η ενέργεια αποτελεί, ίσως όχι τυχαία, την  απαρχή των διώξεων στην 
περιοχή της Μπάλιας, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών ενέργειες όπως: 

 
 Το 1913 και στις αρχές 1914 εγκατέλειψαν την Μπάλια και γειτονικά χωριά 

όπως το Κοτζά Μπουνάρ, το Τοϊμπελέν κλπ, που είχαν σχέσεις με την Μπάλια 
και τα μεταλλεία, οι βουλγαρικής καταγωγής κάτοικοι που αποτελούσαν 
σημαντικό ποσοστό των κατοίκων αυτών των χωριών. Μεταφέρθηκαν στη 
Βουλγαρία.2    

 Έγιναν σειρά δολοφονιών και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον 
ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Μπάλιας.3 

 Κλήθηκαν στα τάγματα εργασίας εκατοντάδες ρωμιοί εργαζόμενοι στα 
μεταλλεία4 και άλλοι κάτοικοι της περιοχής και επέστρεψαν ελάχιστοι, παρά 
τα αιτήματα της διοίκησης των μεταλλείων και τις προσπάθειες προς την 
τουρκική κυβέρνηση της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης που έλεγχε τα 
μεταλλεία κατά τη διάρκεια του Α  ́Παγκοσμίου Πολέμου η οποία έβλεπε ότι η 
παραγωγή μολύβδου των μεταλλείων, με την καταναγκαστική εργασία 
εκατοντάδων αιχμαλώτων πολέμου, ήταν πολύ χαμηλή σε σχέση με τις 
προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους για τον πόλεμο.5 

 Το 1914 διώχθηκαν μαζικά προς την Ελλάδα και προς το εσωτερικό, 
εκατοντάδες μπαλιώτες, ενώ από γειτονικά χωριά που ήσαν στενά δεμένα με 
την οικονομία της Μπάλιας και τη λειτουργία των μεταλλείων, διώχθηκε το 
σύνολο (Καραϊντίν, Αλακλισιά) ή μέρος (Ιβριντί) των κατοίκων.  
Τονίζεται μάλιστα στη «Μαύρη Βίβλο» για τις διώξεις στην περιοχή της 

Μπάλιας: «Σημειωτέον ενταύθα ότι το εξοντωτικόν πρόγραμμα της Κυβερνήσεως, 
άγνωστον διά ποιούς λόγους, υπεβοήθει και η εκεί διεύθυνσις της Εταιρείας των 
Μεταλλείων».6  

Οι διώξεις των μπαλιωτών δεν ήσαν αποσπασματικές. Ήσαν μέρος των 
γενικευμένων διώξεων των ελλήνων της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας και  
συνδυάστηκαν με τις διώξεις των ελλήνων των δυτικών μικρασιατικών παραλίων, 
της Προποντίδας, της Θράκης και άλλων περιοχών. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι 

                                                                                                             
1 Kieser Hans-Lukas "Dr Mechmed Reshid. A Political Doctor". Σελ. 259. 
2 Κυριαζής Άρης «Παλιννόστηση στις γλυκές Πατρίδες 1918-1922». Εκδόσεις Φανάριον. 
Αθήνα 2003. Σελ. 252-253.  
3 Οικουμενικόν Πατριαρχείον. «Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία 
Ελληνισμού (1914-1918)» Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 
1919. Ανατύπωση Εκδόσεις Αρσενίδη. Σελ. 125-127. 
4 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κασάπογλου. Μαρτυρία Μ18. ΚΜΣ. 
5 Χατζηκυριακίδης Κυριάκος Στ. «Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των 
Ευρωπαϊκών Εταιρειών στα Μεταλλεία της Μικράς Ασίας». Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 
2008. Σελ. 280-282. 
6 Οικουμενικόν Πατριαρχείον. «Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία 
Ελληνισμού (1914-1918)». Σελ. 126. 
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μπαλιώτες διώχθηκαν, κάποιοι διωκόμενοι έλληνες κάτοικοι των παραλίων βρήκαν 
καταφύγιο στην Μπάλια.  

Από τα παραπάνω μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι διώξεις στην Μπάλια δεν 
ήσαν άσχετες και με τις κοινωνικές κινήσεις που είχαν αναπτυχθεί στη μικρή αλλά 
πρωτοποριακή κοινωνία της Μπάλιας, κινήσεις που ήσαν τελείως αντίθετες με την 
πραγματική ιδεολογία και τις επιδιώξεις των νεοτούρκων, των εμπνευστών και 
οργανωτών των διώξεων. 

 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ταχυδρομική επιταγή. Έχει σταλεί από την Μπάλια στη Ραιδεστό (Ροντόστο) της Θράκης τον 
Σεπτέμβριος 1918, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Αποστολέας: Χαφίζ Ισμαήλ 

υπάλληλος φορολογίας. Παραλήπτης: Αλί Ριζά, γραφέας στο Δεύτερο Τμήμα του Γενικού 
Επιτελείου του Τρίτου Σώματος Στρατού, Επιτροπή Στρατολογίας, στο Τεκφουρνταγί (Αρχείο 

Φ. Παπαθεοδώρου). 
 
Δεν είναι τυχαίο  ότι λίγα χρόνια μετά τους διωγμούς του 1914, το 1917-18, 

ένας μπαλιώτης, ο Σταμάτης Κόκκινος, που εκτιμούμε ότι ήταν ανάμεσα στους 
διωχθέντες, πρωτοστατεί στην προσπάθεια ενοποίησης των σοσιαλιστικών 
οργανώσεων στην Ελλάδα, και αναλαμβάνει  πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του ιδρυτικού συνεδρίου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος 
(ΣΕΚΕ). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά τον Νοέμβριο του 1918, 
λίγες μέρες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και ο Σταμάτης 
Κόκκινος εκλέγεται μέλος της πρώτης, πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής.  
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Επιστολή που στάλθηκε από την Μπάλια στη Λιέγη του Βελγίου τον Σεπτέμβριο 1918, 
όταν στην Μπάλια είχε εγκατασταθεί γερμανικός στρατός και  αιχμάλωτοι 

 πολέμου. Φέρει σφραγίδες της οθωμανικής και της γερμανικής λογοκρισίας  
(Αρχείο Φ. Παπαθεοδώρου). 

Μετά από την υπογραφή της ανακωχής του Μούδρου, πολλοί από τους 
διωχθέντες, είτε είχαν καταφύγει στην Ελλάδα είτε αλλού, επέστρεψαν, 
στελέχωσαν τα μεταλλεία και ξαναζωντάνεψαν την πόλη, ενώ πολλοί από τις 
παραλιακές περιοχές, που είχαν βρει καταφύγιο στην Μπάλια, επέστρεψαν στις 
πατρίδες τους.1  

 

Με βάση τη συνθήκη των Σεβρών, η περιοχή της Μπάλιας  δεν περιλήφθηκε 
στη ζώνη υπό ελληνικό έλεγχο. Με την προώθηση όμως του ελληνικού στρατού, 
είχε εγκατασταθεί από το 1920 στην πόλη μικρή ελληνική στρατιωτική φρουρά.  
Παράλληλα, οι κάτοικοι δημιούργησαν πολιτοφυλακή («Αμυνα») για την 
προστασία της περιοχής από τη δράση των τσετών χωρίς να τους δοθεί βοήθεια, αν 
και ζήτησαν, από τη Ελληνική Διοίκηση της Σμύρνης. 
 

 

                                                
1 Κυριαζής Άρης: «Παλιννόστηση στις γλυκές πατρίδες. 1918-1922», Εκδόσεις Φανάριον 
2003. Όπου περιλαμβάνεται σχετική αλληλογραφία του Επισκόπου (Μηλιτουπόλεως) της 
Μπάλιας Ιερόθεου και κατάλογος φυγάδων στην Μπάλια από διάφορα παραλιακά μέρη. 
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Οι εγκαταστάσεις του μεταλλευτικού σιδηροδρόμου στη Στοά της Μέλισσας,  
Αρί Μαγαρά κατά την περίοδο της παρουσίας του ελληνικού στρατού (1920-1922).1 

 

 
 

Δοξολογία στη Βαγγελίστρα της Μπάλιας παρουσία του Στρατηγού Γ. Ιωάννου2 
 
 

 
                                                

1 Μιχαηλίδου Ανθούλα «Για όσους ζήσανε». 
2 Μιχαηλίδου Ανθούλα «Για όσους ζήσανε». 
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4. Η Φυγή και οι σφαγές των Μπαλιωτών1 
Με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και ταυτόχρονα με την 

αποχώρηση της μικρής φρουράς του ελληνικού στρατού από την Μπάλια, 
οργανώθηκε εκ των ενόντων η φυγή του ελληνικού πληθυσμού προς το Ακτσάι, το 
επίνειο της Μπάλιας στον Αδραμυττινό Κόλπο, με σκοπό να περάσουν με πλοία 
στην κοντινή Μυτιλήνη. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων 
στα μεταλλεία, περίπου 700, με προτροπή 
μουσουλμάνων της Μπάλιας, παρέμεινε 
για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους τα μεταλλεία.  

Από τους πρώτους ένα μέρος 
κατάφερε να περάσει στη Μυτιλήνη. Ένα 
μέρος σκοτώθηκαν από τους τσέτες κατά 
τη φυγή τους και οι υπόλοιποι εξοντώ-
θηκαν βάρβαρα αναμένοντας τα πλοία 
από τη Μυτιλήνη, που δεν έφθαναν.  

Για όσους έμειναν στην Μπάλια η 
κατάληξη ήταν τραγική. Δολοφονήθηκαν 
από κεμαλικό απόσπασμα που έφθασε 
στη Μπάλια μετά από μια βδομάδα. 
Θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους έξω από 
την Μπάλια.  

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν 
παρουσιάζονται μερικά από τα θύματα 
των σφαγών. Όλες δημοσιεύονται στο 
βιβλίο της Ανθούλας Μιχαηλίδου: 

 

                              «Για όσους ζήσανε». 

                                                
1 Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στα βιβλία: Μιχαηλίδου Ανθούλα «Για όσους ζήσανε», 
Τύποις Δ. Δελή και Ι. Τσίπη, Αθήναι 1929. Rene Puaux «Οι τελευταίες μέρες της 
Σμύρνης».  
Στις Μαρτυρίες: Κασάπογλου Θεόδωρος και Αναστασιάδου Ευαγγελία. Μαρτυρία Μ18 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.  
Κουτσούπη Δήμητρα. Ηχογραφημένη Μαρτυρία. Καλαμαριά 26-6-1996. Ιστορικό Αρχείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς. 
 

Ο θείος της Ανθούλας Μιχαηλίδου, 
Ευστράτιος Μιχαηλίδης που σφάχτηκε 

άγρια από τις ορδές του Κεμάλ.  
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Ο υποδιευθυντής των μεταλλείων Βάλιας  
Λάζαρος Χαλεπλής, ένα από τα άπειρα θύματα  

της Κεμαλικής θηριωδίας.  

Παναγιώτης Κοτζασάββας. 
Σφάχτηκε μέσα στο Νοσοκομείο. 

Γιώργος Παλαιός. Σφάχτηκε μέσα  
στο Νοσοκομείο της εταιρίας,  

όπου νοσηλευόταν. 
Η καθηγήτρια της Γαλλικής  

Αθανασία Γεωργιάδου, με το μνηστήρα της, 
 θύμα και αυτή της Τουρκικής θηριωδίας. 
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Ο Μιχαήλ Τοστικλίδης, ο μόνος αυτόπτης μαρτυράς των τουρκικών φρικαλεοτήτων,  
που διασώθηκε χάρις στην ειδικότητά του ως ηλεκτρολόγος. 

 ( Σημειώνεται με σταυρό )  

 

Πολλοί από τους μπαλιώτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Χαλκιδική και 
δούλεψαν στα μεταλλεία της περιοχής, στο Στρατώνι και στην ευρύτερη περιοχή 
των μεταλλείων Ίσβορου - Κασσάνδρας, συμμετέχοντας στους κοινωνικούς και 
στους συνδικαλιστικούς αγώνες της νέας πατρίδας. Άλλοι εγκαταστάθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη όπου ίδρυσαν τον Σύλλογο Προσφύγων Περιφέρειας Μπάλιας Μ. 
Ασίας. Στο καταστατικό του Συλλόγου καταγράφονται οι σημαντικές κοινωνικές 
ευαισθησίες των μπαλιωτών και ο σκοπός τους να αναδειχθεί διεθνώς το θέμα των 
σφαγών που υπέστησαν το '22 και των απαράγραπτων δικαιωμάτων στην πατρίδα 
τους.  

Μετά το '22, τα μεταλλεία στην Μπάλια δεν κατάφεραν να ορθοποδήσουν. Η 
εταιρία, μπήκε κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του νέου κεμαλικού καθεστώτος, 
άλλαξε την επωνυμία της από οθωμανική σε τουρκική, έκανε συνεχείς αυξήσεις 
του μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν κατάφερε να διασωθεί. Αναγκάστηκε να 
διακόψει την παραγωγή το 1936 και να κλείσει λίγο αργότερα. Όμως οι κοινωνικοί 
και πολιτικοί αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών είχαν αφήσει την 
παρακαταθήκη τους: Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας από την Μπάλια στο 
Μπαλικεσίρ, ο επονομαζόμενη "πορεία πείνας" πραγματοποιήθηκε για να μη 
κλείσουν τα μεταλλεία το 1936. 
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Γενική άποψη της Μπάλιας κατά τη δεκαετία του 1930 
 

 
 

Γενική άποψη της Μπάλιας σήμερα. 
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5. Η Μπάλια σήμερα 
Η Μπάλια σήμερα είναι ένας οικισμός με πληθυσμό 2.000 κατοίκων. Μονάχα 

τα κουφάρια των παλιών βιομηχανικών κτιρίων και τα λίγα παλιά σπίτια της 
ελληνικής περιοχής μπορούν να υποψιάσουν τον επισκέπτη ξια το σημαντικό 
παρελθόν της. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν τραβήχτηκαν από τον Πάρι Παπαθεοδώρου 
και την Διδώ Παπαθεοδώρου τον Σεπτέμβριο 2004.  

 

           
 
 

          

Το μεταλλείο Αρί. 

Οι φούρνοι των μεταλλουργείων της ΟΑΕΜ Μπάλιας- Καραϊντίν 
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Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. 
 

     
 

Χαρακτηριστικό σπίτι στην ελληνική περιοχή της Μπάλιας. 
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Κατάστημα στην ελληνική περιοχή της Μπάλιας. 
 

6. Συμπεράσματα 
 Η Μπάλια, από ένα μικρό χωριό των μέσων του 19ου αιώνα, με μια 

ρωμαίικη κοινότητα μερικών εκατοντάδων, αναπτύχθηκε από τα τέλη του 19ου 
αιώνα μέχρι το 1922 σε μια μικρή ιδιαίτερα σύγχρονη και πρωτοποριακή πόλη που 
κατοικείτο από μια πολυεθνοτική κοινωνία, με κυρίαρχη την παρουσία και δράση 
της ελληνικής κοινότητας.  

Πρόκειται για μια πρωτοπόρα για τη Μικρασία της εποχής ανάπτυξη, που 
διέφερε από το κοινωνικοοικονομικό, προκαπιταλιστικό περιβάλλον της μικρασι-
ατικής ενδοχώρας, η οποία, με πυρήνα την ανάπτυξη εξορυκτικών και μεταλλουρ-
γικών δραστηριοτήτων, στηρίχθηκε: 
 Στις επενδύσεις και στις επιχειρηματικές επιλογές και πρωτοβουλίες κυρίως 

ρωμιών κεφαλαιούχων της Πόλης.  
 Σε επιστημονικό προσωπικό, που ήταν κυρίως ελληνικής (ρωμαίικης και 

ελλαδικής) καταγωγής, που αξιολόγησε σωστά τον ορυκτό πλούτο της 
Μπάλιας και κατάφερε να παντρέψει τις παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες 
των ποντίων μεταλλωρύχων με τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις πρακτικές 
της ευρωπαϊκής βιομηχανικής επανάστασης. 

 Στο εργατοτεχνικό προσωπικό, που ήταν και αυτό στην πλειοψηφία του 
ελληνικής καταγωγής, το οποίο μπόρεσε να λειτουργήσει κάτω από πολύ αντί-
ξοες συνθήκες, με πρωτόγνωρα παραγωγικά μέσα, σε πρωτόγνωρες συνθήκες 
οργάνωσης εργασίας, και να υλοποιήσει πολύ υψηλούς παραγωγικούς και 
ποιοτικούς στόχους. 
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Οι νέες συνθήκες εργασίας, και η μεταφορά από την Ευρώπη, αλλά και από 
την Ελλάδα νέων κοινωνικών και πολιτικών ιδεών,  εξηγεί γιατί στην Μπάλια 
ξέσπασε το 1908 η πρώτη εργατική απεργία στη Μικρασία. 

Αυτές οι ίδιες οι ιδέες και πρακτικές, αυτή η ίδια η πραγματικότητα της 
Μπάλιας, μιας ευημερούσας πολυεθνοτικής κοινωνίας, όπου κυρίαρχο και κοινά 
αποδεκτό ρόλο έπαιζαν οι έλληνες, αποτελούσε ένα επικίνδυνο πρότυπο για μια 
άλλη Μικρασία στη θέση της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν 
ένα πρότυπο εντελώς αντίθετο με τις ιδέες και τους στόχους των νεοτούρκων και 
στη συνέχεια των κεμαλικών. Γι’ αυτό δεν ήταν τυχαίες οι βίαιες και επίμονες 
διώξεις κατά των ελλήνων της Μπάλιας, ήδη από το 1913, που κατέληξαν τον 
Σεπτέμβρη του 1922 στην ομαδική σφαγή εκατοντάδων μπαλιωτών από τον 
κεμαλικό στρατό. 

Όμως, οι παρακαταθήκες της Μπάλιας, δεν χάθηκαν αλλά  αξιοποιήθηκαν: 
 Με την ανάδειξη, το 1918, ενός μπαλιώτη, του Σταμάτη Κόκκινου, σε έναν 

από τους πρωταγωνιστές στην ίδρυση και στα πρώτα βήματα του 
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. 

 Με τη διοργάνωση, το 1936, από τους εργαζόμενους στα μεταλλεία της 
Μπάλιας της γνωστής ως «πορείας πείνας» από την Μπάλια στο Μπαλικεσίρ 
για να μη κλείσουν τα μεταλλεία. 

 Με την ενεργό συμμετοχή των προσφύγων μπαλιωτών στους κοινωνικούς 
αγώνες στη νέα πατρίδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 
 

Παράρτημα 1: Ασφάλιση των εργαζομένων στην Μπάλια στο Ταμείο 
Αυτοβοηθείας.  

(Από τα Πρακτικά του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας των Μεταλλουργείων Λαυρίου). 
Σελ. 68 Ταμείον αυτοβοηθείας Συνεδρίασις της 14 Οκτωβρίου 1883. 

Επειδή ένεκα των εργασιών εν τοις μεταλλίοις της Μικράς Ασίας αναγκάζεται 
η εταιρία να αποσπά πολλάκις εκ των εν Εργασηρίοις υπηρεσίας είτε εργάτας, είτε 
υπαλλήλους είναι άδικον αν ούτοι περιπέσωσιν εις προσωρινήν ή διαρκή 
ανικανότητα εν τοις μεταλλείοις της Μικράς Ασίας να στερηθώσι του δικαιώματος 
το οποίον επί του Ταμείου την αυτοβοηθείας είχον εργαζόμενοι εν Λαυρίω, αφ΄ 
ετέρου δε το Ταμείον της αλληλοβοηθείας είναι δίκαιον να μη στερηθεί της 
κρατήσεως εκ του μισθού ή του επιμισθίου των από της εν Εργαστηρίοις 
υπηρεσίας εις την εν Μικρά Ασία μεταλλείων αποσπασθέντων. Δια τούτο εκρίθη 
ίνα επί των μέχρι τούδε γενομένων κριθώσιν έχοντες δικαίωμα επί του Ταμείου της 
αυτοβοηθείας οι εις την ανωτέρω κατηγορίαν υπαγόμενοι, η δ΄εταιρεία, ήτις 
απέσπασεν αυτούς από τας εις Εργαστηρίοις υπηρεσίας, και ήτις υπεχρεούτο ν΄ 
αποζημιώση αυτούς δια τας εκ του μέτρου της τούτου επελθούσας αυτοίς ζημίας, 
να συνεισφέρη εις το Ταμείον της αλληλοβοηθείας τα ποσά τα οποία ούτοι κατά 
την διάρκειαν της εν τοις μεταλλείοις της Μικράς Ασίας υπηρεσίαν των ήθελον 
συνεισφέρη εκ του μισθού ή του ημερομισθίου των. 

 
Παράρτημα 2:  Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία Μπάλιας το 18901. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΘΝΟΤΗΤΑ & ΤΟΜΕΑ. 

ΤΟΜΕΑΣ 
(ΤΜΗΜΑ) 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ 

ΡΩΜΙΟΙ ΜΩΑΜΕ-

ΘΑΝΟΙ 

ΑΡΜΕ- 
ΝΙΟΙ 

ΙΤΑΛΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ  
(ΓΕΡΜΑΝΟΙ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Προσωπικόν 
Διευθύνσεως 

3 10 5  1 1 20 

Μηχαναί και 
Σιδηρουργείον 

8 14     22 

Οικοδομαί 1 10     11 

Καρροποιείον 1 7     8 

Σταύλοι 3 8 11    22 

                                                
1 Παπαθεοδώρου Φαίδων. «Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία Μπάλιας Μικράς Ασίας το 1890, 
με βάση το Λεύκωμα που προσφέρθηκε στον Ανδρέα Κορδέλλα κατά την 25ετηρίδα των 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο Λαύρειο, και άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς». 
Μικρασιατικά Χρονικά τόμος 23, 2009.  

 
 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

234

 

Κοτζά Μαγαρά 
(Μεγάλη στοά) 

6 18  7 11  42 

Κεντρικόν 
Πλυντήριον 

5 27 2 4 1  39 

Χημείον  2     2 
Αρύ Μαγαρά ή 
Στοά Μέλισσας  

7 13  3 2  25 

Οδοποιεία 1 12/- 1 2   16 
Σιδηρόδρομος  20/-     20 

ΣΥΝΟΛΟ *141/109 19 16 15 1 *227/195 
ΠΟΣΟΣΤΟ %  
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

*18/15,4 *55,9/62,1 *9,7 /8,9 *8,2/7,0 *7,7/6,6 *0,5/0,5 *100,0 
/100,0 

*Ο πρώτος αριθμός αφορά στο σύνολο των εργαζομένων ή στο ποσοστό που προκύπτει αν δεν 
λάβουμε υπόψη τους εργαζόμενους στην Οδοποιία (10) και στο Σιδηρόδρομο Αρύ – Κοτζά Μαγαρά 
(11), για τους οποίους έχει παραληφθεί στο Λεύκωμα 1890 να συμπληρωθεί η στήλη «πατρίς». Ο 
δεύτερος αριθμός αφορά στο ποσοστό που προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην 
Οδοποιία και στον Σιδηρόδρομο Αρύ – Κοτζά Μαγαρά είναι ρωμιοί, κάτι που είναι πολύ πιθανό, αν 
λάβουμε υπόψη τα επίθετα αυτών των εργαζομένων. 

 
Στον όρο «μωαμεθανοί» περιλαμβάνουμε στον πίνακα όλους αυτούς που από 

τα ονόματά τους τεκμαίρεται ότι είναι μωαμεθανοί. Υπάρχει ενδεχόμενο να ανή-
κουν σε διαφορετικές εθνότητες, όπως αυτές διακρινόντουσαν στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Δεν γίνεται όμως προσπάθεια διάκρισης των μωαμεθανών σε 
επιμέρους εθνότητες διότι από τα στοιχεία που παρατίθενται στο Λεύκωμα 1890 
δεν είναι εφικτός, για εμάς, τέτοιος διαχωρισμός.  

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι ρωμιοί, με ποσοστό τουλάχιστον 55,9%, 
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Δεύτεροι, με ποσοστό 
18,0%, δηλαδή μικρότερο του 1/3 του ποσοστού των ρωμιών, ακολουθούν οι 
έλληνες (ελλαδίτες). Συνολικά ρωμιοί και ελλαδίτες αποτελούν το 75-80% των 
εργαζομένων στα μεταλλεία το 1890, στοιχείο που δεν είναι υπερβολικό αν 
συσχετιστεί με τα δεδομένα των αρχών του 20ου αιώνα, όταν οι έλληνες κάτοικοι 
της Μπάλιας ήσαν 6.000 σε σύνολο 8.000 κατοίκων. Η τρίτη ομάδα είναι αυτή των 
μωαμεθανών εργαζομένων που ο αριθμός τους είναι μικρότερος του 1/6 του 
αριθμού των ρωμιών εργαζομένων ή του 9% του συνόλου των εργαζομένων. 
Ακολουθούν οι αρμένιοι, που αποτελούν το 7% του συνόλου και οι ιταλοί, που 
αποτελούν το 6,6% του συνόλου των εργαζομένων. Εκτός από τους ιταλούς, 
υπάρχει μόνον ένας δυτικοευρωπαίος (μάλλον ελβετικής υπηκοότητας μηχανικός).  

Στους περισσότερους τεχνικούς τομείς, όπως οι οικοδομές, το καρροποιείο, οι 
μηχανές και το σιδηρουργείο, το κεντρικό πλυντήριο και το χημείο, οι ρωμιοί 
μόνοι τους ή μαζί με τους ελλαδίτες αποτελούν σχεδόν το  σύνολο των 
εργαζομένων. Εξαίρεση αποτελεί ο καθαρά εξορυκτικός τομέας όπου οι ρωμιοί 
εργαζόμενοι, που είναι κυρίως πόντιοι ορύκτες, αποτελούν το 46,3% (Κοτζά και 
Αρύ Μαγαρά). Μαζί με τους ελλαδίτες αποτελούν τα 2/3 των εργαζομένων στις 
στοές ενώ οι ιταλοί αποτελούν το 19,4% και οι αρμένιοι το 14,9% αυτών. Σχεδόν 
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το σύνολο των ιταλών και των αρμενίων εργάζονται στις στοές ή στο κεντρικό 
πλυντήριο, δηλαδή σε εργασίες αποκλειστικά μεταλλευτικές.  

 
 Παράρτημα 3:  Η απεργία στα μεταλλεία της Μπάλιας το 1908. 
 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Dr. Aslantepe Cengiz “Nostalgia for Ottoman 
Bonds and Shares” Alfa Securities, Istanbul, 1999.   (Απόδοση στα ελληνικά: Φ. 
Παπαθεοδώρου) 

Σελ. 75:  «Υπάρχει στην ιστορία της εταιρίας (σ.σ. εννοεί την ΟΑΕΜ 
Μπάλιας-Καραϊντίν) αναφορά της πρώτης απεργίας Οθωμανών εργατών, που 
αντανακλούσε τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Ο κ. Ράλλης, διευθυντής της 
εταιρίας, πήγε στο Παρίσι, ορίζοντας ως αντικαταστάτη του έναν έλληνα 
μηχανικό. Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι, περισσότεροι από 3.000 στον αριθμό, 
ζήτησαν αύξηση της per diem wages και απείλησαν, σε αντίθετη περίπτωση, να 
εγκαταλείψουν την εργασία. Όταν η διοίκηση επεχείρησε να χρησιμοποιήσει 
φύλακες και κηπουρούς οι εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν, εγκατέλειψαν την 
εργασία κάνοντας βάρδιες μόνον για να χειρίζονται τις αντλίες για να μη 
πλημμυρίσουν τα φρέατα. Μετά από αυτό, η εταιρία ενημέρωσε την κυβέρνηση 
και από μια μοίρα από τα εφεδρικά τάγματα στο Μπαλικεσίρ και στο Γκιονέν 
στάλθηκαν στην Μπάλια. Ο Κεμαλεντίν Ταλίπ, προϊστάμενος στο δικαστήριο 
και ο λοχαγός Σεβκέτ ανέλαβαν την υπόθεση αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν 
μια λύση. Ο υποδιοικητής Μεχμέτ Αλί Αϊνί που είχε αναχωρήσει από το 
Μπαλικεσίρ κατά την ανακήρυξη της Συνταγματικής Μοναρχίας και ο Διοικητής 
της περιοχής της Αρτάκης, Μεμντού Μπέη στάλθηκαν επίσης στην Μπάλια 
αλλά ούτε αυτοί μπορούσαν να ειρηνεύσουν τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι 
ζήτησαν με μακρά τηλεγραφήματα με χιλιάδες υπογραφές προς τα κεντρικά 
γραφεία του κόμματος Ένωσης και Προόδου, το οποίο είχε πρόσφατα έλθει στην 
εξουσία, να στείλει κάποιον από τα κεντρική διοίκηση να υποστηρίξει τα δίκαιά 
τους. Ένας βουλευτής, ονομαζόμενος Σαντί, ήλθε στην Μπάλια, μεσολάβησε 
μεταξύ της εταιρίας και των εργαζομένων, σταμάτησε την απεργία και άνοιξε 
παράρτημα του κόμματος Ένωσης και Προόδου στην Μπάλια». 

Στο βιβλίο δεν γίνεται αναφορά των πηγών βάσει των οποίων έχει συνταχθεί 
αυτή η αναφορά στην απεργία της Μπάλιας, στην πρώτη απεργία στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Εκτιμούμε ότι στην απεργία όχι μόνον συμμετείχαν οι εργαζόμενοι από όλες 
τις εθνότητες αλλά και ότι είναι πολύ πιθανόν ο ρόλος των ελλήνων 
εργαζομένων, ιδίως των ειδικών τεχνητών, λόγω των καίριων θέσεων στην 
παραγωγική διαδικασία και λόγω των επαφών που διατηρούσαν με τον ελλαδικό 
χώρο, όπου αντίστοιχες απεργίες είχαν προηγηθεί χρονικά (Λαύριο), πρέπει να 
ήταν καθοριστικός και πρωταγωνιστικός. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους 
εξειδικευμένους τεχνίτες άλλων εθνοτήτων  (π.χ. ιταλοί). 

Αυτή η απεργία έχει μεγάλη ιστορική σημασία και θα πρέπει να διερευνηθεί 
συστηματικά.      
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Παράρτημα 4:  Οι κοινοτική περιουσία Μπάλιας. 
Το Πρακτικό 412 της Εκτιμητικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης των περιουσιών 

που εγκαταλείφθηκαν στην Μπάλια στο Μπαλικεσίρ και στην ευρύτερη περιοχή 
αφορά στη δήλωση με αρ. πρωτ. 32536 που υποβλήθηκε στις 18-3-1925 και 
αφορούσε στην εκκαθάριση της περιουσίας της "Ελληνορθοδόξου Κοινότητος 
Βάλλιας": 

 
Αυτή φέρεται δηλώσασα                             Αξία    Εκτίμηση                     Σύνολο 
1 εκκλησία    λ.τ.χρ.   20.000            20.000 
1 εκκλησία     "   1.500              1.500 
1 σχολείον δωμ. 30    15.000            15.000 
1 οικία δωμ. 18                   4.000              4.000 
1 οικία δωμ. 4                               1.500              1.500 
1 οικία δωμ. 5                   1.500              1.500 
12 καταστήματα                 12.000            12.000 
1 αλευρόμυλον με χωράφια                 3.000              3.000 
1 προαύλιον εκκλησίας                  2.000              2.000 
1 οικία δωμ. 12                   3.000              3.000 
1 νεκροταφείον                   1.000              1.000  
1 νεκροταφείον                      800                 800 
1 οικόπεδον 8.000 τ. πήχεων                 1.500              1.500 
1 κήπον 3 στρ.                      500                 500 
1 κτήριον Μητροπόλεως 10 δωμ.                 4.500              4.500 
1 κινηματογράφον      5.000              5.000 
Ακίνητα εν όλω                          λ.τ. χρ.    76.800                        76.800       
Ιερά σκεύη και έπιπλα και σκεύη  
Μητροπόλεως και 2 εκκλησιών                               10.000  κινητών          10.000 
Εκ στερήσεως εισοδημάτων ακινήτων                 7.680 
Εν όλω λ.τ.χρ.   96.480     (ενεννήκοντα τέσσαρας χιλ. τετρακόσιες ογδοήκοντα)  
  

Σημειώνουμε ότι η  Εκτιμητική Επιτροπή ενέκρινε στο ακέραιο όλα τα ποσά 
που δηλώθηκαν ως κοινοτική περιουσία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009      

 

237

 

 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος   
 
Τα τελευταία χρόνια του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 

Κωνσταντινουπόλεως. 
 

Ο Σύλλογος. 
Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (ΕΦΣΚ) ιδρύθηκε 

το 1861 στη συνοικία του Πέραν.  
Eνσάρκωσε το αίτημα της ενότητας «πασών των τάξεων» και συγκροτήθηκε 

χάρη στη σύμπραξη των λογίων και των πλουσίων. Ψυχή και ιθύνων νους του Συλ-
λόγου υπήρξε ως το τέλος της ζωής του ο Ηπειρώτης την καταγωγή, ιατροφιλόλογος 
Κωνσταντίνος Ηρακλής Βασιάδης. Σημαντικότερος δε χρηματοδότης του, ο επίσης 
Ηπειρώτης μεγαλοτραπεζίτης Χρηστάκης Ζωγράφος.  

Το ίδρυμα με τη λειτουργία του αξιοποιούσε τις νέες ευκαιρίες, που προσέφερε η 
εποχή του Τανζιμάτ και δοκίμαζε στην πράξη τα όρια των φιλελεύθερων εξαγγελιών 
του σουλτάνου. Ο ΕΦΣΚ αποτέλεσε την πρώτη εκδήλωση ενός εντυπωσιακού 
φαινομένου το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις με την ίδρυση ανάλογων σωματείων 
σε κάθε σημείο όπου υπήρχαν ορθόδοξες κοινότητες. Ουσιαστικά ο Σύλλογος 
υπήρξε πολιτικός οργανισμός. Απέφυγε όμως να προκαλέσει τις αρχές και κινήθηκε 
στο πλαίσιο της οθωμανικής νομιμότητας, ασκώντας ελληνοκεντρική εθνική 
πολιτική μέσω της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και επιστήμης1. 

 Ο κανονισμός του ΕΦΣΚ, όπως διαμορφώθηκε το 1870, ανέφερε ως σκοπό του 
ιδρύματος την καλλιέργεια των γραμμάτων και την διάδοσή τους στην Ανατολή. 
Σκοπός που θα επιτυγχανόταν με: επιστημονικές ανακοινώσεις, την έκδοση 
περιοδικού, τη σύσταση δημόσιας βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου και συλλογών, την 
οργάνωση δημοσίων μαθημάτων, την προκήρυξη διαγωνισμών  προς διάδοση της 
παιδείας ή την λύση επιστημονικών ζητημάτων, την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους 
συλλόγους και επιστημονικά ιδρύματα, την ενίσχυση σχολείων και την ίδρυση 

                                                
1 Βλ. σχετικά Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπό-λεως 
(1861-1922). Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην οθωμανική αυτοκρατορία., 
Αθήνα 1998 [Διδακτορική διατριβή, υπό έκδοση) 
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νέων1. Από το 1871 σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Βασιάδη ο ΕΦΣΚ  «κατέστη 
οιονεί υπουργείον της παιδείας των εν Τουρκία Ελλήνων»2. 

 
Η αρχή του τέλους. 

Η επικράτηση των Νεότουρκων και η ευφορία που προκάλεσε είναι η αφορμή 
για να μεταβληθεί η παραδοσιακή τακτική του Συλλόγου περί αποχής από επίσημες 
πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι, στις 18 Σεπτεμβρίου 1909 οργάνωσε φιλολογική εορτή 
προς τιμή των επισκεπτών από την Ελλάδα, που φθάνουν στην Πόλη ως πρεσβευτές 
καλής θελήσεως μετά την επαναφορά του συντάγματος3.  

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Λιμαράκης κηρύσσοντας 
την έναρξη της εορτής απαγγέλλει τέσσερις στροφές 
του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού. Το 
γεγονός διατηρεί την σημασία του, αν και η ενέρ-
γεια αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά 
τολμηρή εντασσόμενη στην ατμόσφαιρα ελευθερίας 
και το κλίμα ευφορίας που ακολούθησε τη νέοτου-
ρκική επανάσταση. Πάντως στο περιοδικό οι στίχοι 
«Σε γνωρίζω απ’ την όψη του σπαθιού την τρο-
μερή» έχουν αντικατασταθεί με αποσιωπητικά. Για 
πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο του Συλλόγου 
γίνεται αναφορά στην επανάσταση του 1821, όταν 
«δια τεραστίων αγώνων [η φλόξ της ελευθερίας] και 
πάλιν ανέλαμψεν εν τη αρχαία κοιτίδι»4. Ο ΕΦΣΚ, 
όπως αναφέρει ο πρόεδρος του, δικαιούται να 
πανηγυρίσει για τις φιλελεύθερες πολιτικές εξελίξεις 
αλλά και να επισημάνει την συμβολή του σε αυτές. 
Οι  μακρόχρονοι αγώνες του Συλλόγου  για την 
προαγωγή των επιστημών και των ελληνικών γραμμάτων συναρτώνται ευθέως με 
την ελευθερία που χαρακτηρίζει το πολιτικό περιβάλλον της πρωτεύουσας της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.5  

  Ο Μηνάς Αυθεντόπουλος, ο οποίος παίρνει το λόγο μετά τον πρόεδρο, φαίνεται 
ότι διακρίνει τους εθνικιστικούς ανταγωνισμούς που κρύβονται πίσω από την 

                                                
1 Για το κείμενο του κανονισμού βλ. Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: 
Σύγγραμμα περιοδικόν (ΕΦΣΚ),  τ. Στ  ́ 1871 -72 (1873), σ. γ-ι. 
2 Ηροκλής Βασιάδης, «Έκθεσις των έργων του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου», Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων: Πρακτικά της πρώτης αυτού συνόδου συγκροτηθείσης 
εν Αθήναις εν έτει 1879, Εν Αθήναις 1879, σ. 113. Ανάλογη είναι η άποψη του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Άνθιμου Στ ,́ ο οποίος το 1872 παρατηρεί ότι ο  Φιλολογικός Σύλλογος έχει αναλάβει 
σιωπηλώς αλλά μάλα επαξίως την αρχηγίαν της διανοητικής αναπτύξεως του Γένους».ΕΦΣΚ τ. ΣΤ΄ 
(1894-95)  1896, σ. 242. 
3 Βλ. «Φιλολογική εορτή τελεσθείσα τη Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 1908», ΕΦΣΚ, τ. ΛΒ  ́ 1908-1910 
(1911), σ. 6-7. 
4 Στο ίδιο, σ. 6. 
5 Στο ίδιο. 

Ο Χρηστάκης Ζωγράφος 
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αισιόδοξη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι διακηρύξεις των Νεότουρκων, για τις 
οποίες δεν διστάζει να διατυπώσει εύσχημα τις αμφιβολίες του επισημαίνοντας ότι 
«πολλά έχει να συνεισφέρει το ημέτερον έθνος παρά των συμβιούντων εθνών εις την 
κοινή πατρίδα, αν αδόλως ανεγεννήθη εν αυτή η ελευθερία και κατορθωθεί ευόρκως 
η ισοπολιτεία»1. 

Στη γιορτή της «πεντηκονταετηρίδος», στις 4 Μαρτίου 1912, ο πρόεδρος 
Αλέξανδρος Ζωηρός κάνοντας τον απολογισμό μιας επίπονης, αλλά καρποφόρας 
πορείας, είχε κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος. Ο Σύλλογος που είχε υπερνικήσει τόσες 
δυσκολίες έμοιαζε «αβύθιστος»2 και μπορούσε να προσδοκά καλύτερες μέρες, Ο 
απόηχος όμως από την ευχάριστη αυτή γιορτινή ημέρα δεν διάρκεσε παρά λίγους 
μήνες. Το ξέσπασμα των βαλκανικών και η λαίλαπα του παγκοσμίου πολέμου που 
ακολούθησε, οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή της λειτουργίας του Φιλολογικού 
Συλλόγου. Η έκδοση του περιοδικού διακόπτεται3 και οι ελάχιστες πληροφορίες για 
τη δύσκολη εποχή του πολέμου περιέχονται στους απολογισμούς του προέδρου της 
τελευταίας περιόδου (1918-21) Μηνά Αυθεντόπουλου4. Από τις σύντομες αναφορές 
του προέδρου στα δύσκολα χρόνια προκύπτει μια εικόνα «κρυφού σχολειού»5, 
καθώς ο Σύλλογος προσπαθεί να διατηρήσει ένα μίνιμουμ ζωής, χωρίς να 
προκαλέσει τις αρχές. 

 
Η τελευταία αναλαμπή. 

Το άγγελμα της ανακωχής6 δίνει το έναυσμα μιας νέας περιόδου, στη οποία ο 
Σύλλογος εισέρχεται δυναμικά επιδιώκοντας να «επανεύρει την παλαιάν αυτού 
τροχιάν»7. Η επταετής παρένθεση, «νεκροφάνεια» την αποκαλεί ο Αυθεντόπου-λος8, 
λος8, κλείνει και οι εταίροι ζητούν να ανακτήσουν την «παλαιάν εύκλειαν» σε ένα 
περιβάλλον πρωτόγνωρης ελευθερίας. Οι νέες συνθήκες θα καθορίσουν το ιδεολογι-
κό πρόσωπο που ο ΕΦΣΚ θα παρουσιάσει προς την κοινωνία και ασφαλώς θα 
επηρεάσουν την καθημερινή ζωή και το επιστημονικό έργο του.  

Η σύντομη περίοδος της τελευταίας αναλαμπής του Φιλολογικού συλλόγου 
χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του αλυτρωτικού ονείρου, που φαίνεται να 
παίρνει σάρκα και οστά με την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στην πρωτεύουσα 

                                                
1 Στο ίδιο, σ. 7. 
2 Βλ. Αλέξανδρος Ζωηρός, “Εισήγησις”, ΕΦΣΚ. Πεντηκονταετηρίς, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1920, σ. 
48: “δυνάμεθα λίαν καταλλήλως να εφαρμόσωμεν εις τον Φιλολογικόν  ημών Σύλλογον την 
εμβληματικήν ρήτραν της πόλεως των Παρισίων: Fluctuat nec mergitur, τουτέστι: Κυμαίνεται αλλά δεν 
βυθίζεται”. 
3 Το 1914 εκδίδεται ο Λ Γ  ́τόμος, που αφορούσε το συλλογικό έτος 1910-11. 
4 Λογοδοσίαι Μηνά Αυθεντόπουλου προέδρου του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου 1918-1922, Αθήναι 1972. Στο βιβλίο δημοσιεύονται οι τέσσερις τελευταίοι προεδρικοί 
απολογισμοί (1918-19 έως 1921-22), όπως και άλλα κείμενα του Μηνά Αυθεντόπουλου.  
5 Βλ. στο ίδιο, σ. 12 , όπου ο Αθεντόπουλος αναφερόμενος στον αγώνα του 1821 σημειώνει ότι «ο 
Έλλην και νύκτωρ έτι, υπό το φέγγος της σελήνης, εφοίτα εις το σχολείον, εμάνθανεν γράμματα». 
6 «Τελευταίος ο Σύλλογος επίστευσεν εις το άγγελμα» γράφει ο Αυθεντόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει 
απροσδόκητη την ανακωχή. Βλ., στο ίδιο, σ. 19. 
7 Λογοδοσίαι, ο.π,  σ. 35, 55. 
8 Βλ. στο ίδιο, σ. 21. 
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της Ιωνίας. Ο πρόεδρος Μηνάς Αυθεντόπουλος μπορεί ελεύθερα πλέον να 
καταγγέλλει ότι η τουρκική εξουσία όχι μόνο παρακώλυε τη δράση του Συλλόγου, 
αλλά και ότι «επεδιώκετο πάντοτε συστηματικώς και απηνώς ο στραγγαλισμός της 
εθνικής ημών ζωής»1. Ως μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνισμού παρουσιάζεται η 
επιβίωση του2. Την σωτηρία αυτή το έθνος χρωστά στα γράμματα, υπό την ευρεία 
έννοια «της τε παιδεύσεως και της άλλης εν γένει μορφώσεως»3. Η αφοσίωση στο 
αγαθό αυτό σε περιόδους έλλειψης πολιτικής ελευθερίας αποτέλεσε την «άγκυρα της 
σωτηρίας εις ην αποβλέψαμεν κατά το γενικόν ναυάγιον εν ημέραις ακατονομάστου 
δουλείας», το «συμβολικόν σύνθημα της αναστάσεως του γένους, το οποίον δεν είχε 
άλλα όπλα δια να την ανακτήση»4.  

Αυτός ακριβώς υπήρξε ο ηγετικός ρόλος του Φιλολογικού Συλλόγου στο χώρο 
του αλύτρωτου ελληνισμού, όπου επί εξήντα χρόνια υπήρξε «σεμνόν εργαστήριον 
των Μουσών και εργαστήριον των γραμμάτων»,  εργαζόμενος συστηματικά και 
επίμονα για «την πνευματικήν του γένους ανόρθωσιν και συνοχήν».5  

Το πλήρωμα του χρόνου έχει φθάσει. Βρισκόμαστε  πια στην εποχή της εθνικής 
αποκατάστασης και όλες οι δυνάμεις του έθνους συνεγείρονται από το 
μεγαλοϊδεατικό όραμα, το οποίο βαίνει προς την ολοκλήρωση του. Ακόμη και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο εγκαταλείπει την παραδοσιακή αντίθεση του στον 
εθνικισμό και προσδένεται στο άρμα του αλυτρωτισμού.  

Ο Σύλλογος επιθυμεί, όπως είναι φυσικό, να κάνει γνωστή ή να τονίσει τη 
συνεισφορά του στο μέλλον του έθνους, που προβάλλει ευοίωνο. Δεν επιθυμεί όμως 
να εμφανιστεί ως αντίπαλος πόλος του νεοτουρκικού εθνικισμού, προσφέροντας έτσι 
άλλοθι για τους διωγμούς που υπέστη, τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα χρειάζεται 
την διεθνή υποστήριξη για να επιτύχει τους στόχους της.  

Ο Μηνάς Αυθεντόπουλος δίνει έμφαση στο ειρηνικό, εκπολιτιστικό  έργο του 
Συλλόγου και υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία ότι αυτός δεν πολιτεύεται. Ο καιρός 
όμως της  επιφυλακτικότητας και των  αναστολών έχει παρέλθει και οι λεκτικοί 
ακροβατισμοί του προέδρου δεν μπορούν να σώσουν τα προσχήματα. Με αφορμή το 
περιεχόμενο των δημοσίων διαλέξεων της περιόδου 1920-21 σημειώνει, ότι «ο Σύλ-
λογος δεν πολιτεύεται μεν, αλλά παρακολουθεί αθορύβως την εξέλιξιν της εθνικής 
ιδέας, υπέρ ης ηγωνίσθη εν ημέραις πονηραίς εν τοις πρώτοις, και δεν εννοεί να 
κλείση το στόμα μηδενός των εκλεκτών εταίρων ευλογούντος τον ιερόν της φυλής 
αγώνα»6.  

                                                
1 Στο ίδιο., σ. 14. “το έθνος το ελληνικό, εν μυρία διαβιούν κακοδαιμονία και εις ατελεύτητους 
εκτεθειμένον επιδρομάς και διωγμούς, επετέλεσε το μέγιστον αναμφισβητήτως των κατορθωμάτων, το 
κατόρθωμα δε τούτο είναι η ζωή του, ότι κατόρθωσε να επιζήσει μετά τοσαύτας καταστροφάς” 
2 Στο ίδιο, σ. 12. 
3 Στο ίδιο, σ. 11. 
4 Στο ίδιο. 
5 Στο ίδιο, σ. 14. 
6 Στο ίδιο, σ. 59. Ο πίνακας των διαλέξεων της περιόδου δεν περιλαμβάνεται στα χειρόγραφα του 
Αυθεντόπουλου, άρα ούτε και στις δημοσιευμένες λογοδοσίες του. Ο κατάλογος των δημοσίων 
διαλέξεων που υπάρχει στην Πεντηκονταετηρίδα (σ. 469-487) σταματά στην περίοδο 1919-20.  
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Λίγο αργότερα διαχωρίζει την εθνική από την πολιτική δράση, υποστηρίζοντας 
ότι ο ΕΦΣΚ ουσιαστικά εξακολουθεί να υπηρετεί το εθνικό όραμα όπως έκανε σε 
όλη την διάρκεια της εξηντάχρονης πορείας του: «Ο Σύλλογος δεν πολιτεύεται εκτός 
αν σκοπίμως συγχέεται προς την πολιτικήν, η δράσις η εθνική χάριν της οποίας 
ιδρύθη και λειτουργεί ανέκαθεν το σεμνόν τούτο ίδρυμα»1. 

Στα κείμενα του Αυθεντόπουλου  εμφανίζεται με σαφήνεια η ένταξη του 
Συλλόγου στο κίνημα της Μεγάλης Ιδέας, είτε πρόκειται για την ειρηνική εκδοχή 
της, είτε για την αλυτρωτική. Είναι φανερό μάλιστα ότι ο πρόεδρος αναφέρεται σε 
αυτές ως συμπληρωματικές εκφάνσεις της ίδιας ιδεολογικής ενότητας, ή καλύτερα 
ως πρακτικές που επιλέγονται ανάλογα με τις περιστάσεις για να οδηγήσουν στον 
ίδιο εθνικό στόχο. Προσφωνώντας τον αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο 
(20-3-1919) παρουσιάζει ως επιστέγασμα της επίπονης και μακροχρόνιας 
εκπαιδευτικής και εκπολιτιστικής προσπάθειας τις ελληνικές στρατιωτικές επιτυχίες: 
«Διότι οι αγώνες οι αιματηροί, ων προέστης αθλοφόρος ένδοξε στρατηγέ, δεν 
διαφέρουσι ουσιωδώς των αναιμάκτων πόνων, ούς υφιστάμεθα ημείς οι εργάται της 
ειρήνης έκπαλαι, η δε νίκη Σου είνε επιβράβευσις και των ημετέρων συντόνων 
προσπαθειών, είναι πλήρωσις των σταθερών ημών ελπίδων περί αισιωτέρου 
μέλλοντος(...) Τα δίδυμα της φυλής όπλα, το ξίφος και η γραφίς, η πυροβόλος 
κλαγγή και η ελληνόγλωσσος ηχώ, θαυματουργήσαντα από αιώνος, διασταυρούνται 
κατά τας ημέρας ταύτας εν αδελφικώ θριάμβω ως απεργασθέντα από κοινού την 
ελευθερίαν του έθνους της οποίας είσαι Σύ ο χαροποιός αρχάγγελος»2. 

Αξιοποιώντας τις διεθνείς σχέσεις του ο Σύλλογος αποστέλλει υπόμνημα στα 
επίτιμα μέλη του όπως και σε ακαδημίες, πανεπιστήμια και εταιρείες  των χωρών της 
Αντάντ και των ουδετέρων κρατών. Σε αυτό αναφέρεται στον πόθο του ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας και του Πόντου για εθνική και πολιτική ανεξαρτησία και 
παραθέτει στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχύ του ελληνικού στοιχείου 
στην Πόλη.3  

Η συνθήκη των Σεβρών δε θα ικανοποιήσει πλήρως τις ελληνικές απαιτήσεις 
στην Ανατολή, αλλά η υπογραφή της θα επιτρέψει στον πρόεδρο Μ. Αυθεντόπουλο 
να ζητωκραυγάσει υπέρ του Ελευθερίου Βενιζέλου, υπέρ της μίας και μεγάλης πλέον 
Ελλάδος4.  

Η σχέση του ΕΦΣΚ με τον πρωταγωνιστή της Μεγάλης Ιδέας αποτελεί ένα 
εύγλωττο τεκμήριο για την αναφανδόν υποστήριξη των αλυτρωτικών επιδιώξεων του 
ελληνικού κράτους. Στις 14 Δεκεμβρίου 1918, παραμονή του αγίου Ελευθερίου, ο 

                                                
1 Λογοδοσίαι…, ο.π,, σ. 95. 
2 “Προσφώνησις του προέδρου του Συλλόγου, κατά το προς τιμήν του αρχιστρατήγου του ελληνικού 
στρατού Λεωνίδου Παρασκευόπουλου δοθέν γεύμα εις τας αιθούσας του Pera Palace τη Μαρτίου 
1919”, Λογοδοσίαι..., ο.π., σ. 131. Το γεύμα οργανώθηκε από τον ΕΦΣΚ, το Ελληνικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, την Ελληνική Λέσχη και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπόρων. Βλ. επίσης Λεωνίδας 
Παρασκευόπουλος, Αναμνήσεις 1896-1920, τ. Β, Αθήναι 1934, σ. 67. 
3 Λογοδοσίαι..., ο.π., σ. 114-120. 
4  Βλ. “Προσφώνησις....”, Λογοδοσίαι..., ο.π., σ. 131. 
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Βενιζέλος ανακηρύσσεται δια βοής ισόβιος επίτιμος πρόεδρος του Φιλολογικού 
Συλλόγου και η εικόνα του αναρτάται στην αίθουσα των τελετών1. 

Η εκλογή ανακοινώθηκε τηλεγραφικά στον πρωθυπουργό2 και αυτός απάντησε 
διαβεβαιώνοντας «περί των αισθημάτων ευγνωμοσύνης του Έθνους προς τα 
ιδρύματα εκείνα, άτινα ως ο Φιλολογικός Σύλλογος ειργάσθησαν προς διάσωσιν και 
ανάπτυξιν της Ελληνικής Παιδείας εν τη υποδούλω πατρίδι σπουδαίως συντελέσαντα 
μετά της εκκλησίας εις την διατήρησιν της εθνικής συνειδήσεως της φυλής και την 
πραγματοποίησιν των Εθνικών πόθων»3. Τα λόγια του Βενιζέλου αναγνώριζαν με 
τον πιο επίσημο τρόπο αυτό που ο Σύλλογος διεκδικούσε για τον εαυτό του: την 
παγίωση του εθνικού του ρόλου και την αναγνώριση της προσφοράς του.  

Το άνοιγμα προς την κοινωνία που επιχειρεί ο ΕΦΣΚ φαίνεται να βρίσκει 
ανταπόκριση. Είναι φανερό ότι ευρύτερα κοινωνικά στρώματα πλησιάζουν το 
ίδρυμα, η λειτουργία του οποίου ως τότε υπήρξε ζήτημα της πνευματικής 
αριστοκρατίας της Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως το άνοιγμα αυτό δημιούργησε 
προβλήματα και σε δυο περιπτώσεις προκάλεσε σάλο. Η πρώτη ήταν όταν ο γενικός 
γραμματέας Οδ. Ανδρεάδης σε διάλεξη του για τη Μεγάλη Ιδέα, παρέλειψε να 
αναφέρει το όνομα του Βενιζέλου και η δεύτερη όταν το προεδρείο διέκοψε τη σειρά 
διαλέξεων του πολεμικού ανταποκριτή Κώστα Μισαηλίδη4. 

 
Το άδοξο τέλος. 

Η ήττα και ο ξεριζωμός του ελληνικού πληθυσμού από τη μικρασιατική γη 
σήμανε ουσιαστικά το τέλος του Συλλόγου. Ο καθηγητής Α. Ιωάννου, που είχε 
διαδεχθεί στην προεδρία τον Αυθεντόπουλο, εγκατέλειψε την Πόλη και ο Ιωάννης 
(Τζαννής) Παπαδόπουλος5, ο οποίος ανέλαβε, απέκτησε το θλιβερό προνόμιο να 
εγγράψει το όνομά του τελευταίο στον μακρύ κατάλογο των προσωπικοτήτων που 
διοίκησαν τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη χρονική 
στιγμή που οι αρχές  διέταξαν το κλείσιμο του ΕΦΣΚ σύμφωνα με τον περί 
σωματείων νόμο (1923), αλλά έτσι και αλλιώς ακόμη και στο διάστημα που 
μεσολάβησε ως τη υπαγωγή της Πόλης στον τουρκικό έλεγχο δεν εντοπίζονται 
σημάδια λειτουργίας του. Το 1925 οι αρχές  κατάσχουν την κινητή και την ακίνητη 
περιουσία του ιδρύματος, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λοζάνης. Έτσι το κτίριο 

                                                
1Λογοδοσίαι..., ο π., σ. 21.  
2 Το “επί μεμβράνης απερίτως πολυτελές δίπλωμα” επιδόθηκε αργότερα στον επίτιμο πρόεδρο από τον 
Σ. Χουδαβέρογλου. Ο πρωθυπουργός μάλιστα δεξιώθηκε τιμητικώς τον αντιπρόσωπο του Συλλόγου 
(στο ίδιο, σ. 22). 
3 Στο ίδιο, σ. 127, όπου δημοσιεύεται το “ευχαριστήριο γράμμα του Ελευθερίου Βενιζέλου”. 
4 Βλ. Κυριακή Μαμώνη, « Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ο Βενιζέλος και 
η μικρασιατική εκστρατεία (Από το αρχείο του Κ. Μισαηλίδη)»,  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών , τ. 4 (1983), σ. 277 – 297. 
5 Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (1875-1956) γεννήθηκε στην Πόλη και σπούδασε φιλολογία στο Παρίσι, 
όπου μαθήτευσε κοντά στο Charles Diehl. Το 1926 διορίστηκε καθηγητής της μεσαιωνικής φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε ο πρώτος βυζαντινολόγος μη νεοελληνιστής, αφοσιωμένος 
στη μελέτη της μέσης ελληνικής γραμματέας. Βλ. Νικ. Β. Τωμαδάκης, Απανθίσματα γραμματολογικά 
και βιογραφικά της νέας ελληνικής λογοτεχνίας (μελέται και άρθρα), Αθήναι 1952, σ. 273-276. 
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και οι πολύτιμες συλλογές του περιέρχονται στην κυριότητα του τουρκικού 
κράτους1.  

Τα ίχνη της βιβλιοθήκης που το 1923 θα πρέπει να περιείχε 28.000 περίπου 
τόμους2 και 183 χειρόγραφα3 χάνονται ως το 1932, όταν το υλικό της μοιράζεται σε 
διάφορα τουρκικά ιδρύματα. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στην Εταιρεία Τουρκικής 
Ιστορίας, εντοπίζονται πλέον τα τελευταία ίχνη της βιβλιοθήκης: αρκετά βιβλία και 
κάποια από τα χειρόγραφα, αφού οι απώλειες είναι σημαντικές.  

Τα αρχεία του Συλλόγου, τα οποία δεν μπόρεσε κανείς να δει μετά την 
κατάσχεση τους, πρέπει να θεωρούνται οριστικά χαμένα, ανεξάρτητα αν έχουν 
καταστραφεί ή όχι. Πάντως για κάποιο τουλάχιστον διάστημα πρέπει να 
φιλοξενήθηκαν στη βιβλιοθήκη Suleymaniye της Κωνσταντινουπόλεως4. Καμιά 
πληροφορία δεν υπάρχει για την τύχη της αρχαιολογικής και νομισματικής 
συλλογής. Τα όργανα φυσικής και χημείας είχαν παραχωρηθεί, λίγο πριν το τέλος, 
στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο του Σταυροδρομίου5. 

Το κτήριο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως αρχηγείο του Λαϊκού κόμματος, 
αργότερα ως τουρκικό ορφανοτροφείο και τέλος ως Ειρηνοδικείο. Το 1941 ο 
ομογενής Νικόλαος Τσιτούρης αγόρασε το κτήριο, από πλειστηριασμό της 
Κτηματικής Τράπεζας, προσπαθώντας έτσι να το διασώσει από την ολοκληρωτική 
καταστροφή. Κάτω όμως από την πίεση της κοινής γνώμης το κράτος επανέκτησε 
την κυριότητα του οικοδομήματος, ένα χρόνο αργότερα6.  

Ήδη το 1955 το σύμβολο μιας ολόκληρης περιόδου ακμής της ελληνικής 
λογιοσύνης, εγκαταλειμμένο και λεηλατημένο, δεν ήταν παρά ένα θλιβερό 
απομεινάρι μιας εποχής που έμοιαζε πια τόσο απόμακρη. Το “ενδιαίτημα των 
μουσών έγινε πλέον επίσημα το ενδιαίτημα των αλητών” γράφει η Τατιάνα 
Σταύρου7, εξιστορώντας τις αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες που υπέστη το περικαλλές 
οικοδόμημα έως τη στιγμή που κατεδαφίστηκε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 
1960. 

                                                
1 Βλ. Alexis Alexandris, The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations1918-1974, Athens 
1983 , σ. 127, 132. 
2 Βλ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών , τ. 4 (1983),.σ. 311. Η εφημερίδα 
Milliyet (3-1-93) σε άρθρο της με τίτλο «Sillogos Koleksiyonu’na ne oldu?» [Τι απέγινε η συλλογή του 
συλλόγου], αναφέρει ότι η βιβλιοθήκη περιείχε 50.000 τόμους. 
3 Τόσα χειρόγραφα αναφέρει ο Moraux στον κατάλογο που εξέδωσε η «Εταιρεία Τουρκικής Ιστορίας». 
Βλ. Paul Moraux, Catalogue des manuscrits Grecs (Fonds du Syllogos), Ankara 1964. Τα χειρόγραφα 
του ΕΦΣΚ ως το 1918 περιγράφονται στα: Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, «Κατάλογος των εν τω 
Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω χειρογράφων βιβλίων. Μέρος Α΄», ΕΦΣΚ Παράρτημα  Κ΄-ΚΒ΄ τόμων, 
Κωνσταντινούπολη 1892, σ. 76-130' Δημήτριος Σάρρος, «Κατάλογος των χειρογράφων του εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 8 
(1931), σ. 157-199 και τ. 9 (1932), σ. 129-172. 
4 Βλ.  Paul Moraux, ο.π., σ. ΧΙΧ. 
5 Βλ. Λογοδοσίαι..., ο.π., σ. 94. Εκεί καταγράφεται η απόφαση παραχώρησης, αλλά δεν γνωρίζουμε αν 
πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. 
6Βλ.  Alexandris, ο.π., σ. 132. 
7 Βλ. Τατιάνα Σταύρου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Το υπουργείον 
Παιδείας του αλυτρώτου ελληνισμού, Αθήναι 1967, σ. 310. 
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Το έργο του Συλλόγου. 

Το εθνικό και επιστημονικό έργο του Φιλολογικού Συλλόγου απέσπασε τη 
γενική αναγνώριση1. Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταθμίσουμε με ακρίβεια 
το πρακτικό αποτέλεσμα των ενεργειών του. Η αλήθεια είναι, ότι επέλεξε να 
επωμιστεί μεγάλο και δυσανάλογο με τα μέσα που διέθετε, έργο. Ο ΕΦΣΚ , ίδρυμα 
ιδιωτικό, επιχείρησε να αναλάβει υποχρεώσεις κρατικού οργάνου.  

Δραστηριοποιήθηκε σε τομείς, τους οποίους στο ελληνικό κράτος είχαν 
αναλάβει το υπουργείο παιδείας ή το πανεπιστήμιο και κατόρθωσε όχι μόνο να 
διατηρηθεί στο προσκήνιο επί εξήντα χρόνια, αλλά και να αποκτήσει το κύρος ενός 
θεσμού. Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο ΕΦΣΚ δε θέλησε να εισάγει κανενός τύπου 
διάσπαση στη  «νοερή κοινότητα» του ελληνικού έθνους. Από τη στιγμή της ίδρυσής 
του, όταν ονομάστηκε «ελληνικός», έως τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας του, 
υπεραμύνθηκε της ενότητας του έθνους σε όλες του τις εκφάνσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Για μια συνοπτική περιγραφή της ιστορίας και του έργου του ΕΦΣΚ βλ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, 
«Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος= Hellenic Litterary Association of Constantinople», στο: 
Κωνσταντινούπολη: Η πόλη των πόλεων = Constantinople = City of cities, Αθήνα 2002,  σ. 135 -198. 
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Ο Γιάννης Πασαλίδης 

  Φωτιάδης Κωνσταντίνος,  Αμαραντίδου Κυριακή 
 

Το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τις αγορεύσεις του 
Γιάννη Πασαλίδη στo Κοινοβούλιο το διάστημα 1924-25. 

 
Ένας πολιτικός κρίνεται και από την ιδιωτική του ζωή και τη συμμετοχή του 

στα κοινωνικά δρώμενα. Πριν αναφερθούμε στο κοινοβουλευτικό έργο του Γιάννη 
Πασαλίδη σκιαγραφούμε την προσωπικότητά του. 

Ο Γιάννης Πασαλίδης, γόνος πολυμελούς 
οικογένειας Ελλήνων του Πόντου, γεννήθηκε στην 
Κουταΐδα του Καυκάσου της Ρωσίας το 1885 από 
γονείς καταγόμενους από τη Σάντα. Από μικρός 
έδειξε έφεση για τα γράμματα και κατά τις 
γυμνασιακές σπουδές στην Τιφλίδα είχε εξαιρετικές 
επιδόσεις. Από νωρίς έδειξε την έμφυτη ικανότητά 
του στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Έμαθε άριστα 
ρωσικά και λατινικά σε μικρή ηλικία και μάλιστα 
όταν ακόμη ήταν μαθητής Γυμνασίου, παρέδιδε 
μαθήματα λατινικών. Οι γονείς του, αν και απλοί 
χωρικοί από τη Σάντα, εκτιμώντας την κλίση του 
στα γράμματα αποφάσισαν να τον βοηθήσουν να 
εκπληρώσει το όνειρό του να γίνει γιατρός.  

Το 1903 βρέθηκε φοιτητής ιατρικής στην 
Οδησσό, που τα χρόνια εκείνα φλεγόταν από 
επαναστατικές αναταραχές εναντίον του τσαρικού 
καθεστώτος. Ο Πασαλίδης αναμίχτηκε ενεργά στο 
φοιτητικό κίνημα κι έγινε μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, οπαδός του 
ρεύματος που εκφραζόταν από τον Πλεχάνωφ. Μετά τη διάσπαση του κόμματος 
σε μπολσεβίκους και μενσεβίκους ακολούθησε τους δεύτερους, θεωρώντας 
ακραίες τις θέσεις του Λένιν για τη δικτατορία του προλεταριάτου. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και του πολιτικού 
του προσανατολισμού διαδραμάτισαν τα δυο ταξίδια που πραγματοποίησε στη 
Γερμανία. Το 1909 ταξίδεψε στο Βερολίνο με σκοπό να αγοράσει βιβλία για την 
επιστήμη του και την πολιτική του κατάρτιση. Εκεί γνωρίστηκε με τους 
γερμανικούς επαναστατικούς κύκλους. Μετά την επιστροφή του –τελειόφοιτος 
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σχεδόν της ιατρικής- αποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο λόγω της πολιτικής του 
δράσης. Με την προτροπή τού μεγαλύτερου αδερφού του, Γαβριήλ, γράφτηκε στο 
Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με 
άριστα. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική και τη Μαιευτική.  

Παντρεύτηκε τη Σανταία Μαρία Σπυράντη κι εγκαταστάθηκαν στο Σοχούμ της 
Γεωργίας. Εκεί διακρίθηκε τόσο ως γιατρός όσο και ως φλογερός σοσιαλιστής 
διανοούμενος, που είχε τάξει τον εαυτό του στην κοινωνική αλλαγή. Ήταν 
αγαπητός στους συμπατριώτες του Ποντίους, αλλά και στους γηγενείς πληθυσμούς 
της Γεωργίας. 

Μετά την ανατροπή του τσαρικού καθεστώτος οι δυνάμεις των μενσεβίκων 
επικράτησαν στην περιοχή της Γεωργίας και ο Πασαλίδης αναδείχθηκε σε βασικό 
στέλεχός τους. Το 1918 μάλιστα εξελέγη βουλευτής στην τοπική βουλή και 
ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού των «Εξωτερικών Υποθέσεων». Από τη θέση αυτή 
εργάστηκε δραστήρια για τη συγκρότηση της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας και 
αντιτάχθηκε στην πολιτική των μπολσεβίκων για γενικότερη κολεκτιβοποίηση της 
αγροτικής παραγωγής. 

Την ίδια περίοδο ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση υπέρ των αναξιοπα-
θούντων προσφύγων από τον Πόντο, που είχαν καταφύγει στο Βατούμ και το 
Σοχούμ. Μάλιστα τον Οκτώβριο του 1918 με ενέργειες του Πασαλίδη, ως 
προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Συμβουλίου Σοχούμ, δόθηκε στο Μητροπολίτη 
Τραπεζούντας Χρύσανθο δωρεά της Κοινότητας για τους άπορους συμπατριώτες 
του. Ως εκδότης της εφημερίδας Νέα Ζωή του Σοχούμ συνέβαλε στην ευαισθητο-
ποίηση της κοινής γνώμης για το δράμα των Ελλήνων του Πόντου και στην 
αφύπνιση των αρμόδιων φορέων. 

Αυτή η τόσο δημιουργική περίοδος της ζωής του έκλεισε με επώδυνο τρόπο. 
Το 1921 οι μπολσεβίκοι εξεδίωξαν τους μενσεβίκους από τη Γεωργία και ο 
Πασαλίδης αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί. Κατέφυγε και πάλι στη Γερμανία 
διατηρώντας άσβεστη την ελπίδα της επιστροφής στη «Γρουζία». Οι νέες 
σοβιετικές γεωργιανικές αρχές τον διαβεβαίωσαν ότι μπορούσε άφοβα να 
επιστρέψει, ωστόσο ο ίδιος θεωρούσε πλέον την ανεξαρτησία της Γεωργίας 
ανέφικτο στόχο. 

Τελικά, πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Με την 
εγκατάστασή του σε μια περίοδο ταραγμένη, ο Πασαλίδης –άνθρωπος ήπιος και 
βαθιά συναισθηματικός- αντέδρασε στα βίαια πολιτικά πάθη και κατήγγειλε την 
εκτέλεση των «έξι». Παράλληλα, αναζήτησε τον πολιτικό του προσανατολισμό 
μέσα στο πολύπλοκο φάσμα των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 

Εγκατεστημένος στη συνοικία Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε έντονη 
επιστημονική και κοινωνική δράση, αρχικά στο Ρωσικό Νοσοκομείο της πόλης, 
όπου κι έγινε γνωστός ως «ο γιατρός των φτωχών». Ο Πασαλίδης έθεσε σκοπό να 
ασκήσει το λειτούργημά του προς όφελος των λαϊκών τάξεων, πιστεύοντας ότι έτσι 
εφαρμόζει στην προσωπική του ζωή τις σοσιαλιστικές του ιδέες., την εποχή που 
Διευθυντής του ήταν ο Πασαλίδης, εξυπηρετούσε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά 
και ολόκληρη τη Μακεδονία. Παρέμεινε στη θέση αυτή για μια επταετία και οι 
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Το Ρωσικό Νοσοκομείο και μετέπειτα  
Δημόσιο Μαιευτήριο Θεσσαλονίκης. 

αναμνήσεις των συγχρόνων του σφραγίστηκαν από την ανιδιοτελή προσφορά του 
στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή.  

Το 1923 ίδρυσε το 
Σύλλογο των Ελλήνων του 
Καυκάσου και παράλληλα 
εξέδιδε το περιοδικό Μα-
κρινές Φωτιές. Λίγο αργό-
τερα κυκλοφόρησε η ποι-
ητική του συλλογή Τρία 
πονεμένα δάκρυα, που προ-
κάλεσε μεγάλη συγκίνηση 
στους Έλληνες πρόσφυγες 
τους ξεριζωμένους από τις 
αλησμόνητες πατρίδες. 

Τον ίδιο χρόνο προσέγ-
γισε το πολιτικό ρεύμα που 
εκφραζόταν με τον Αλέξαν-
δρο Παπαναστασίου και 
υπέβαλε υποψηφιότητα για 
τις εκλογές της 16ης Δεκεμ-
βρίου, κατά τις οποίες εκλέχτηκε πληρεξούσιος Θεσσαλονίκης. Ο Πασαλίδης 
πίστευε ανεπιφύλακτα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία κι είχε βαθιά 
αντιμοναρχικές ιδέες. Γενικότερα οι ιδέες του ήταν ταυτόχρονα πρωτοποριακές και 
εφαρμόσιμες στην ελληνική πραγματικότητα. Το 1924 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας από τον Κώστα Γαβριηλίδη, με τη 
συμπαράσταση του Πασαλίδη, παλιού γνώριμου από τη Γεωργία. 

Στα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου ο Πασαλίδης συνέχισε την κοινωνική 
του δράση ως γιατρός και συμμετείχε στις πολιτικές ζυμώσεις της Αριστεράς, 
διαφοροποιούμενος σαφώς από την πολιτική του ΚΚΕ. 

Στην Κατοχή συνελήφθη από τους Γερμανούς και φυλακίστηκε στο 
Επταπύργιο. Χαρακτηριστικό τού πολιτικού του ήθους είναι ότι ποτέ και σε 
κανέναν δεν κοινοποίησε το όνομα του καταδότη του, αν και ο ίδιος το είχε 
πληροφορηθεί από το Γερμανό γιατρό των φυλακών. Το 1945, αμέσως μετά την 
απελευθέρωση ο Πασαλίδης ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος και 
εντάχθηκε στο ΕΑΜ, εκφράζοντας όμως την πλήρη αντίθεσή του στον ένοπλο 
αγώνα του ΚΚΕ. 

Στα τέλη Αυγούστου 1945 έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του στη 
Βέροια και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και το μάτι. Το γεγονός συγκλόνισε 
την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Μακεδονίας. Παρόλ’ αυτά 
εξακολούθησε να καταγγέλλει την τρομοκρατία και έζησε την τραγική εμπειρία 
της δολοφονίας του φίλου του Γιάννη Ζέβγου. Το 1947 αναγκάστηκε να φύγει για 
την Αθήνα, καθώς η αστυνομία της Θεσσαλονίκης δεν μπορούσε πλέον να 
εγγυηθεί για την ασφάλειά του. Στην Καλλιθέα, όπου εγκαταστάθηκε, έζησε υπό 
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συνεχή αστυνομική παρακολούθηση, με προκλήσεις και προσωρινές κρατήσεις 
στο αστυνομικό τμήμα. 

Μετά το 1950 κινήθηκε δραστήρια για να πετύχει την ένωση των πολιτικών 
δυνάμεων που πλαισίωναν το ΕΑΜ. Παράλληλα, αγωνίστηκε να χορηγηθεί 
αμνηστία στους ηττημένους του Εμφυλίου πολέμου. Το 1951 ιδρύθηκε η ΕΔΑ, 
στους κόλπους της οποίας ο Γιάννης Πασαλίδης αγωνίστηκε να πραγματοποιήσει 
τα κοινωνικά του οράματα μακριά από πολιτικά μίση και εμπάθειες.  

 
 
Η προεδρία του κόμματος ανατέθηκε σ’ αυτόν, σε μια εποχή εξαιρετικά 

δύσκολη, με χιλιάδες αριστερούς στη φυλακή ή την εξορία και το κλίμα της 
τρομοκρατίας να λειτουργεί αποτρεπτικά. Καθώς η ΕΔΑ δημιουργήθηκε με τη 
σύμπραξη και του παράνομου ΚΚΕ, είναι σαφές ότι στο νέο κόμμα βρήκαν την 
έκφρασή τους οι φίλοι και οπαδοί της Αριστεράς, αν και πέρα από τις 
ψυχροπολεμικές συνθήκες, η ΕΔΑ είχε να αντιμετωπίσει και τις απροκάλυπτες 
επεμβάσεις της εξόριστης ηγεσίας του ΚΚΕ. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 
1951 η ΕΔΑ συγκέντρωσε 10% και μόνο 10 έδρες. Ωστόσο, οι προσπάθειες του 
Πασαλίδη απέδωσαν σύντομα καρπούς. Στις επαναληπτικές εκλογές του 1953, στις 
οποίες για πρώτη φορά ψήφισαν και οι γυναίκες, στη Θεσσαλονίκη ο Πασαλίδης 
ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά όλους τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης. 
Ακολούθησε η θριαμβευτική παρουσία της ΕΔΑ στις εκλογές της 11ης Μαΐου 
1958, όταν η παράταξη των ηττημένων και διωκόμενων έγινε αξιωματική 
αντιπολίτευση με 24% και 79 έδρες.  

 Ήταν γεγονός πλέον πως οι εκπρόσωποι του αστικού πολιτικού κόσμου που 
εξέφραζαν το μεσαίο χώρο, αποδέχονταν την ΕΔΑ ως ισότιμο εταίρο του 

Ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΔΑ μετά της εκλογές του 1958. 
Στο κέντρο ο πρόεδρος Γιάννης Πασαλίδης. 
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συνασπισμού που θα δημιουργούνταν για την αντιμετώπιση της διαμορφούμενης 
πολιτικής κατάστασης. Πρόκειται για την προσωπική δικαίωση του Γιάννη 
Πασαλίδη, ο οποίος πίστευε πως μόνο ακολουθώντας το δρόμο της μετριοπάθειας 
η ΕΔΑ θα πρωταγωνιστούσε στις εξελίξεις, επιδιώκοντας τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της Αριστεράς και του λεγόμενου δημοκρατικού κέντρου. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ο Πασαλίδης τέθηκε σε αυστηρό «κατ’ 
οίκον περιορισμό». Η υγεία του κλονίστηκε βαθμιαία κι ένα κάταγμα στο μηρό τον 
οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατο. Την 15 Μαρτίου 1968 άφησε την τελευταία του 
πνοή στον τόπο που τόσο αγάπησε, τη Θεσσαλονίκη.  

Ο Γιάννης Πασαλίδης υπήρξε πάνω απ’ όλα Άνθρωπος, ακατάβλητος μαχητής 
της ειρήνης και της κοινωνικής προκοπής. Επέλεξε το δύσκολο δρόμο των αγώνων 
για τη δημοκρατία από εκείνον της ατομικής του ευημερίας και της σίγουρης 
πολιτικής ανέλιξης. Καθώς η πολιτική του δράση διακατεχόταν από τα 
ανθρωπιστικά ιδεώδη, ήταν σεβαστός ακόμη και από τους πολιτικούς του 
αντιπάλους. Έκανε πράξη τις σοσιαλιστικές του ιδέες διακονώντας την επιστήμη 
του, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν απέκτησε άλλο περιουσιακό 
στοιχείο πέρα από ένα σπίτι στην Καστανιά Ημαθίας. Άφησε πίσω του βαριά 
παρακαταθήκη μια ασυμβίβαστη στάση ζωής, ένα πνεύμα ελευθερίας της σκέψης, 
πολιτικής μετριοπάθειας και σεβασμού στην αντίθετη άποψη.  

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εποχή που η μικρασιατική καταστροφή 
και ο ξεριζωμός χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες συγκλονίζουν το 
πανελλήνιο και προκαλούν τη γενική κατακραυγή εναντίον των υπευθύνων. Στους 
κόλπους του στρατού και του στόλου η αγανάκτηση κορυφώνεται, με αποτέλεσμα 
να ξεσπάσει επανάσταση με πρωτεργάτες τους συνταγματάρχες Ν. Πλαστήρα και 
Στ. Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Δ. Φωκά. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παραιτείται 
και φεύγει για την Ιταλία, όπου πεθαίνει το Δεκέμβριο και στο θρόνο ανεβαίνει ο 
γιος του Γεώργιος Β .́ Η επαναστατική κυβέρνηση αναθέτει τη διεθνή 
εκπροσώπηση της χώρας στον Ελ. Βενιζέλο. Έπειτα προχωρεί στην τιμωρία των 
υπευθύνων της μικρασιατικής τραγωδίας: έκτακτο στρατοδικείο καταδικάζει σε 
θάνατο με τουφεκισμό τους: Πρωτοπαπαδάκη, Γούναρη, Στράτο, Μπαλτατζή, 
Θεοτόκη και Χατζηανέστη -ποινή που εκτελείται άμεσα- και σε ισόβια δεσμά τους 
Γούδα και Στρατηγό. Τα πολιτικά ήθη της Ελλάδας ξενίζουν το Γιάννη Πασαλίδη 
με την αγριότητά τους, στάση που εκδηλώνεται με την κάθετη τοποθέτησή του 
κατά της δίκης και καταδίκης των «έξι». 

Ενώ στο εσωτερικό η Επανάσταση προσπαθεί να βρει το δρόμο για τη 
συνταγματική ομαλότητα, στο διεθνή χώρο έχουν αρχίσει έντονες διπλωματικές 
δραστηριότητες για την οριστική διευθέτηση των διαφορών με την Τουρκία1. Την 
7/20 Νοεμβρίου 1922 αρχίζουν οι εργασίες της Διάσκεψης Ειρήνης στη Λωζάνη 
της Ελβετίας, που εξελίσσονται σε ένα μαραθώνιο συζητήσεων. Τελικά, υπογρά-

                                                
1 Κολιόπουλος, Γιάννης. (1995). Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στην εγκαθίδρυση της 
Αβασίλευτης Δημοκρατίας, στο: Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός-Το νέο Ελληνικό Κράτος, 
6ος τόμ., 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, σελ. 152. 
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φεται η Συνθήκη της Λωζάνης την 24 Ιουλίου 1923 (η επικύρωσή της αργεί έναν 
περίπου χρόνο), που επιγραμματικά για την Ελλάδα σημαίνει: α) την υποχρέωση 
να εκχωρήσει στην Τουρκία όλα τα εδάφη που είχε κερδίσει στη Μ. Ασία και την 
Αν. Θράκη, καθώς και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο β) την υποχρεωτική ανταλλαγή 
των πληθυσμών με την Τουρκία, με βάση το θρήσκευμα, που θεωρήθηκε ως 
κριτήριο εθνικότητας –με εξαίρεση τους ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης, της 
Ίμβρου και της Τενέδου και τους μουσουλμάνους της Δυτ. Θράκης (το σχετικό 
Πρωτόκολλο υπογράφεται την 30.1.1923 και αποφασίζεται να έχει ισχύ από 
31.3.1924). 

 

 
 

Η υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης. 
 

Την 21 Οκτωβρίου 1923 εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα από τους Γ. 
Λεοναρδόπουλο και Π. Γαργαλίδη με ιθύνοντα νου τον Ι. Μεταξά, το οποίο κατα-
στέλλεται από τους Πλαστήρα-Γονατά και 1.284 αξιωματικοί απομακρύνονται από 
το στράτευμα. Κάτω από αυτά τα πολλαπλά «ιστορικά κατάγματα» διεξάγονται οι 
εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923, που αναδεικνύουν την Δ΄ Συντακτική 
Συνέλευση1, και από τις οποίες απέχουν τα φιλοβασιλικά κόμματα2. Δύο μέρες 

                                                
1 Πρόκειται για την 31η Ελληνική Βουλή από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους. βλ. 
Πίνακα με τις Ελληνικές Βουλές, (1995) στο: Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός-Το νέο 
Ελληνικό Κράτος, 7ος τόμ., 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, σελ. 184. 
2 Εκλέγονται μόνο εφτά φιλοβασιλικοί βουλευτές επί συνόλου 398. Το Κόμμα των 
Φιλελευθέρων έχει κερδίσει τις εκλογές καταλαμβάνοντας 250 έδρες. 
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μετά, το καθεστώς συστήνει στο Γεώργιο Β΄ να ταξιδέψει στο εξωτερικό υπό τη 
μορφή «αδείας» για να υπάρξει «ήρεμος συζήτησις του πολιτειακού». Ο Γιάννης 
Πασαλίδης, αφού διάνυσε μια ολιγόμηνη περίοδο βολιδοσκοπήσεων της πολιτικής 
ζωής της χώρας, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Αλ. Παπαναστασίου το μόνο πολι-
τευτή που προσεγγίζει κάπως τη δική του ιδεολογία. Συμπαρατάσσεται, λοιπόν, 
μαζί του, θέτει υποψηφιότητα για τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923 και 
εκλέγεται βουλευτής στην τότε εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του 
Παπαναστασίου, αποφασισμένη και αμετακίνητη στις απόψεις της, διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ο Γιάννης Πασαλίδης, 
επικεφαλής της Σοσιαλιστικής ομάδας, δηλώνει πως μετέχει στη Συνέλευση ως 
σοσιαλιστής αντιπρόσωπος του λαού και η πρώτη ομιλία του, με την έντονη 
προφορά και τις επαναστατικές του θέσεις, προκαλεί το ενδιαφέρον του τότε 
ημερήσιου τύπου και της κοινής γνώμης1.  

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση (2.1.1924) η Επαναστατική Κυβέρνηση 
«καταθέτει την εξουσία της» στο Κοινοβούλιο, με τον Ν. Πλαστήρα να διαβάζει 
ένα εμπνευσμένο κείμενο, που κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλλει της εγκαθίδρυση 
της δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα ο Ελ. Βενιζέλος και την 
11 Ιανουαρίου αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, αφού αρχικά είχε εκλεγεί 
Πρόεδρος της Συνέλευσης2.   

Η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση είναι «προϊόν» αλλά και ως ένα σημείο «όμηρος» 
της συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας. Ίσως καμία άλλη Συνέλευση στη 
Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας δεν ήταν τόσο πολύ αιχμαλωτισμένη από τις 
τραυματικές ιστορικές μνήμες και εμπειρίες των πληρεξουσίων της. Αυτό το 
βαρύτατο ιστορικό φορτίο που είναι υποχρεωμένη να σηκώσει, θα επιβαρύνει, θα 
υποθηκεύσει το περιεχόμενο των συζητήσεων και των αποφάσεών της. Ωστόσο, η 
«Συνέλευση των μεγάλων αντιφάσεων και των ιστορικών ‘προσημειώσεων’ αλλά 
και των ενδοπαραταξιακών ιδεολογικών και προσωπικών συγκρούσεων» θα σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων, καθώς «η σημερινή Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία τής 
οφείλει πολλά γιατί μέσα στον δικό της πολιτικό και θεσμικό λόγο κυοφορήθηκαν 
και θεμελιώθηκαν δομικά στοιχεία από το σύγχρονο θεσμικό και ιδεολογικό 
περιβάλλον μας»3.  

Κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη Συνέλευση είναι η ριζική αντιμετώπιση 
του καθεστωτικού. Την 23 Ιανουαρίου 1924 ο Παπαναστασίου υποβάλλει στην 
Εθνοσυνέλευση τα ψηφίσματα για την «έκπτωση της δυναστείας» και την 
«καθιέρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος», υπό τον όρο της έγκρισης των 
τελικών αποφάσεων από το λαό. Αντίρροπα ο Βενιζέλος επιμένει να μην 

                                                
1 Νισύριος, Γιάννης. Γιάννης Πασαλίδης, Θεσσαλονίκη: Σεμελίδης, σ.σ. 44-45. 
2 Μόνο μέσα στο 1924 έχουμε διαδοχικά Πρωθυπουργούς τους: Σ.Γονατά, Ε.Βενιζέλο, 
Γ.Καφαντάρη, Α.Παπαναστασίου, Θ.Σοφούλη και Α.Μιχαλακόπουλο βλ. Πίνακα με τους 
Έλληνες Πρωθυπουργούς, (1995) στο: Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός-Το νέο Ελληνικό 
Κράτος, 7ος τόμ., 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, σελ. 182. 
3 Αναστασιάδης, Γιώργος. (1999). Από το Ρήγα στον Αλ. Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press/Έκφραση, σελ. 183. 
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Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. 

προηγηθεί η τοποθέτηση της Εθνοσυνέλευσης στο πολιτειακό. Την 27 
Φεβρουαρίου, κι ενώ ο Βενιζέλος απογοητευμένος έχει αναχωρήσει και πάλι για το 
εξωτερικό και Πρωθυπουργός πλέον είναι ο Γ. Καφαντάρης, γίνεται μία 
προσπάθεια συγκερασμού με ένα ψήφισμα που καταδικάζει μεν το βασιλικό 
θεσμό, αλλά δεν αναγνωρίζει επίσημα τη δημοκρατία. Τελικά, η Συνέλευση 
επικροτεί σύσσωμη τα ψηφίσματα του Παπαναστασίου1, που τώρα είναι 
Πρωθυπουργός,  στη Συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου 19242. 

Η Δ  ́Συντακτική Συνέλευση προχωρεί 
και στην κατάρτιση νέου Συντάγματος, 
χρησιμοποιώντας ως βάση το Σύνταγμα 
του 1864/1911. Η επί του Συντάγματος 
επιτροπή, υπό την προεδρία του Α. 
Μιχαλακόπουλου, αρχίζει τις εργασίες της 
το Μάρτιο του 1924 με κάποια βραδύτητα. 
Έτσι, ως τον Ιούνιο του 1925 ψηφίζονται 
από την ολομέλεια συνολικά 36 μόνο 
άρθρα3. Η ανικανότητα, ωστόσο, των 
μελών της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης να 
προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της ανα-
σύνταξης της πολιτείας και ο άλλη-
λοσπαραγμός της βενιζελικής παράταξης, 
δίνουν την ευκαιρία στο στρατηγό Θ. 
Πάγκαλο να καταλάβει, τον Ιούνιο του 
1925, την εξουσία, υπό τις ευλογίες των 
πληρεξουσίων, λαμβάνοντας μάλιστα 
ψήφο εμπιστοσύνης και από αρκετούς 

δημοκρατικούς. Την 29 Σεπτεμβρίου ο 
Πάγκαλος διαλύει τη Συνέλευση χωρίς να 

προκηρύξει εκλογές, ενώ τον Ιανουάριο του 1926 προχωρεί –χωρίς κανένα 
πρόσχημα- στην επιβολή δικτατορίας4.   

Εκτός από το πολιτειακό/καθεστωτικό, το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την 
εποχή αυτή την ελληνική κοινωνία και την Εθνοσυνέλευση είναι το προσφυγικό. 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να δέχεται συχνά 
προσφυγικά ρεύματα. Το 1906, το 1913 και το 1919 για τους πρόσφυγες από τη 
Βουλγαρία· το 1914 για τους Έλληνες που διώχτηκαν από Θράκη και Μικρασία· 

                                                
1 Πετρίδης, Παύλος. (1995). Ευαισθησίες Ιστορικο-πολιτικές και πολιτιστικές, 
Θεσσαλονίκη: University Studio Press/Έκφραση, σ.σ. 63 και 213. 
2 Στο δημοψήφισμα που πραγματοποιείται την 13 Απριλίου 1924 το 69,95% των 
ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ενώ το 
30,05% υπέρ της βασιλείας. 
3 Πετρίδης, Παύλος. (1986). Ελληνική Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία 1821-1940, 2η 
έκδοση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ. 172. 
4 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 4 Ιανουαρίου 1926, αρ. 1. 
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το 1919 για τους ομοεθνείς που εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την επικράτηση του 
κομμουνισμού. Το σύνολο των προσφύγων όλων των παραπάνω περιπτώσεων 
υπολογίζεται γύρω στις 500.000 ψυχές. Τα προσφυγικά αυτά ρεύματα, ωστόσο, 
δεν μπορούν να συγκριθούν με την προσφυγιά-επακόλουθο της Μικρασιατικής 
Καταστροφής, ούτε στον όγκο των πληθυσμών ούτε στις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αυτοί ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους. Λαμβάνοντας το λόγο στη 
Συνέλευση ο Γιάννης Πασαλίδης, επιχειρεί να σκιαγραφήσει το ιστορικοκοινωνικό 
πλαίσιο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το προσφυγικό ζήτημα και να 
παρουσιάσει «τα αίτια της προσφυγοποιήσεως ολοκλήρου του πληθυσμού της 
Μικράς Ασίας και της Θράκης»1 :  

«Το προσφυγικό ζήτημα δημιουργήθηκε απ’ αυτό το Ελληνικό Κράτος. Είναι 
πασίγνωστο ότι ύστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελληνική Κυβέρνησις 
εφρόντισε να μεταφέρη στη Μακεδονία για εθνικούς λόγους τους Έλληνας της 
Ρωσσίας και ιδίως του Καυκάσου. Είναι γνωστή η δράσις της τελευταίας Ελληνικής 
αποστολής με αρχηγό τον λογοτέχνη Ζερβό, ο οποίος με καλοειπωμένες υποσχέσεις 
και με καλλιτεχνικές φράσεις κατώρθωσε να ξεσπιτώση απ’ εκεί ολοκλήρους 
πληθυσμούς. Τους υποσχέθηκε γη και όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για καλλιέργεια, 
ακόμα και σπίτια ολόκληρα με λουτρά, φερμένα απ’ την Αμερική. Αλλ’ αυτές αι 
υποσχέσεις, όπως όλες αι υποσχέσεις της αστικής τάξεως που κυριαρχεί στην 
Ευρώπη, ήσαν σαπουνόφουσκες και διελύθησαν. Ο πληθυσμός αυτός έγινε λίπασμα 
στις ρίζες του εθνικού δενδρυλλίου και υποφέρει μέχρι σήμερα στην Μακεδονία, την 
κοιλάδα των δακρύων, τα βάσανα του πρόσφυγος. Αυτό το ιστορικόν γεγονός της 
προσφυγοποιήσεως του Ελληνισμού το αναφέρω μόνον και μόνον δια να 
καταλάβουμε πώς έγινε και η άλλη προσφυγοποίησις της Μικράς Ασίας και της 
Θράκης. Το Ελληνικό Κράτος ανέλαβε με πόλεμο να λύση τα εξωτερικά ζητήματα, 
για να εκπληρώση, όπως έλεγε, την προαιωνία εθνική αποστολή του, 
απελευθερώνοντας από τον ξενικό ζυγό αλύτρωτα στοιχεία της φυλής. Κατά βάθος 
όμως πίσω από τα εθνικά αυτά ελατήρια και ιδανικά εκρύβοντο, πρέπει να το πούμε 
από το βήμα, τα συμφέροντα τα οικονομικά της κυριαρχούσης αστικής τάξεως, που 
ήθελε ν’ αναπτύξη τις δουλειές της, το εμπόριό της, τη ναυτιλία της και τις 
χρηματιστικές επιχειρήσεις της, τις νέες αγορές με νέες εδαφικές κατακτήσεις.». Στις 
έντονες διαμαρτυρίες κάποιων πληρεξουσίων θα απαντήσει με κάποια πικρία:  

«Η Εθνοσυνέλευσις δεν θέλει να μου επιτρέψη να μιλήσω. Λυπούμαι πολύ, γιατί 
δεν θέλετε ν’ ακούσετε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι κοινό κτήμα και δεν υπάρχει 
λόγος να την κρύψουμε.».  Παρόλ’ αυτά, συνεχίζει ακάθεκτος, χωρίς να διστάσει 
να πει: «Δυστυχώς τα εθνικά συμφέροντα ήρθαν σε σύγκρουσι με τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ανταντικής κεφαλαιοκρατίας στις Νέες Χώρες και συνεπεία τούτου 
έχομε την Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγοποίησι ολοκλήρου 
πληθυσμού. Θα ομιλήσω. Η Ευρωπαϊκή κεφαλαιοκρατία εκήρυττεν ότι ο Ευρωπα-
ϊκός πόλεμος ήτο απελευθερωτικός και ο αείμνηστος καλόγηρος Ουίλσων εκήρυττε 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
προεδρία Κων/νου Δ. Ρακτιβάν, Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, Αθήνα: Κόσμος, σελ. 531. 
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τα 14 άρθρα του. Πού είναι τα 14 εκείνα άρθρα εις την Συνθήκην της Λωζάννης; 
Όταν ηνάγκασαν τον Ελληνικό λαό να πολεμήση μαζί με τους Συμμάχους και ο 
Ελληνικός Στρατός αγωνιζόταν στα βάθη της Μικράς Ασίας, πού ήσαν τα στρατεύ-
ματα των Συμμάχων; Σιωπάτε. Ερωτώ: Από πού εφωδιάσθη ο Κεμάλ; Εφωδιάζετο 
από την κεφαλαιοκρατία της Γαλλίας. Η κεφαλαιοκρατία της Γαλλίας έστελνε 
πολεμεφόδια σ’ αυτόν και ίσως κι αυτός ο μέγας πατριώτης Ζαχάρωφ. Λοιπόν 
απαντήσατέ μου σεις τώρα.»1 . Για τον Πασαλίδη δε χωρά καμιά αμφιβολία πως η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης που έδωσε στην Αντάντ 
περισσότερα από όσα είχε πάρει. 

Πάνω από 1.300.000 Έλληνες αναγκάζονται στο διάστημα 1921-1924 να 
εκπατριστούν βίαια από τις πατρογονικές εστίες εγκαταλείποντας όχι μόνο τις 
περιουσίες τους αλλά και τον πολιτισμό, τα ιερά και την ιστορία της 
τρισχιλιόχρονης παρουσίας τους εκεί. Πρόκειται για το μοναδικό στην Ιστορία 
παράδειγμα, όπου δύο λαοί χρησιμοποιούνται ως «οπωροκηπευτικά που 
μεταφυτεύονται»2 σε νέα γη. Για πρώτη φορά εισάγεται στη διεθνή νομική και 
διπλωματική πρακτική η έννοια του υποχρεωτικού, του τετελεσμένου, του 
αμετάκλητου της ανταλλαγής. Στην ουσία διαγράφεται από τη συλλογιστική των 
ιθυνόντων  το άτομο και η βούλησή του να επιλέγει αυτό το ίδιο τον τόπο διαμονής 
και κατοικίας του3. Σε αγόρευσή του4 ο Πασαλίδης χαρακτηρίζει 
«ανθρωποπάζαρο» την όλη διαδικασία: «…η κεφαλαιοκρατία αυτή στη Συνθήκη της 
Λωζάννης μάς επέβαλε και κάτι το πρωτάκουστο, την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Καμμιά φορά στην ιστορία δεν εσημειώθη αγοραπωλησία λαών σαν κι αυτήν, τέτοιο 
ανθρωποπάζαρο, όπως έγινε στη Διάσκεψι της Λωζάννης. Εκεί οι αντιπρόσωποι της 
κεφαλαιοκρατίας, αντί να σκέπτωνται για τα θύματα του πολέμου, εσκέπτοντο για το 
πετρέλαιο της Μουσσούλης. Το αρνείσθε σεις αυτό, κύριοι, ή όχι; Ναι, εσκέπτοντο 
περισσότερον το πετρέλαιο της Μουσσούλης παρά τα θύματα που σκέπασαν την 
Ελλάδα».  

 
 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 531. 
2 Φωτιάδης, Κωνσταντίνος. (2008). Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου, Κέντρο 
Ποντιακών Μελετών, Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη, σελ. 217. 
3 Γκιζελή, Βίκα. Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην πόλη, στο: Η 
Μικρασιατική Καταστροφή, ΤΑ ΝΕΑ, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σ.σ. 124 και 128. 
Βλ. επίσης: Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος. (1999). Ελευθέριος Βενιζέλος-12 μελετήματα, 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 93-94. 
4 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σ.σ. 530-531. 
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Ο ερχομός τόσων προσφύγων στην ήδη εξαντλημένη από όλες τις απόψεις 

Ελλάδα δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο προσφυγικός 
πληθυσμός αποτελείται κυρίως από γυναίκες, παιδιά και γέροντες, αφού οι άντρες 
έχουν αποδεκατιστεί από τις σφαγές, την αιχμαλωσία και τα τάγματα εργασίας.  

Ο Χένρι Μοργκεντάου στο περίφημο βιβλίο του “I was send to Athens”1 
προσπαθεί να μεταφέρει στο αγγλόφωνο κοινό το μέγεθος του προβλήματος, 
παρομοιάζοντας το κύμα των Ελλήνων προσφύγων με 26.000.000 εξαθλιωμένους 
πρόσφυγες να φτάνουν ξαφνικά στα αμερικανικά λιμάνια και να εκλιπαρούν για 
άμεση περίθαλψη και αποκατάσταση. Οι αναλογίες είναι οι ίδιες. Συγκεκριμένο 
σχέδιο υποδοχής δεν υπάρχει και η συμπεριφορά του κράτους αλλά και μερίδας 
του ελλαδικού πληθυσμού απέναντι στους εξαθλιωμένους πρόσφυγες είναι αχαρα-
κτήριστη2. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσουν οι 
γηγενείς ότι οι πρόσφυγες ήταν ευλογία για το μητροπολιτικό χώρο και να πάψει η 
λέξη «πρόσφυγας» να θεωρείται βρισιά.  

Ο Πασαλίδης δεν μπορεί παρά να στηλιτεύσει την ολιγωρία της Συνέλευσης 
απέναντι στην ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, όπως 
και τη συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων του: «Με λύπη αναβαίνω το βήμα, 

                                                
1 Μεταφράστηκε στα ελληνικά με τίτλο: Η αποστολή μου στην Αθήνα, μτφρ. Σ.Κασεσιάν, 
1994, εκδ.Τροχαλία. 
2 Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος. (2005). Ιστορία της Ελλάδος-Από τη γένεση του Νέου 
Ελληνισμού(1204) στη σύγχρονη Ελλάδα(2000), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, σελ. 429. 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

256

 

κύριοι πληρεξούσιοι, διότι τα κενά εδώλια και οι τύποι περισσότερο ενδιαφέρουν την 
Εθνοσυνέλευσι παρά το προσφυγικό ζήτημα. Και όμως στο προσφυγικό ζήτημα η Δ΄ 
των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις έπρεπε να δώση μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι το 
σπουδαιότερο κοινωνικό μας πρόβλημα, που από τη λύσι του εξαρτάται η καλή ή 
κακή κατάστασις της κοινωνίας μας, η ομαλή εξέλιξίς της και η περαιτέρω 
δημιουργική εργασία, την οποίαν όλοι μας αναγνωρίζομε.»1 . Σε άλλη συνεδρίαση 
θα πει: «Κύριοι πληρεξούσιοι, δεν θα απασχολήσω καθόλου την προσοχήν σας, διότι 
βλέπω ότι εκουράσθητε ουχί όμως από τα νομοσχέδια, αλλά από την ανυπομονησίαν 
να καταλάβητε υπουργικά εδώλια. Για μας όμως τους σοσιαλιστάς όποιοι και αν 
καταλάβουν αυτά τα εδώλια, θα είναι εδώλια των κατηγορουμένων. Διότι και ημείς 
αισθανόμεθα ότι επυκνώθη η ατμόσφαιρα. […] αι λαϊκαί μάζαι περίμεναν από την 
Δ΄ των Ελλήνων Συνέλευσιν μεταρρυθμίσεις οικονομικάς και κοινωνικάς. […] Και 
εγώ σας βεβαιώ ότι βλέπω αυτήν την πύκνωσιν της ατμοσφαίρας, ακούω υπόκωφον 
τον γογγυσμόν των λαϊκών μαζών, ο οποίος θα ξεσπάση, και η Δ΄ των Ελλήνων 
Συνέλευσις πρέπει να σκεφθή ότι η μόνη λύσις η οποία επιβάλλεται σήμερον είναι να 
αυτοδιαλυθούμε δια να αποδείξουμε ότι υπερασπίζουμε τα λαϊκά συμφέροντα και ότι 
είμαστε πραγματικώς αντιπρόσωποι του λαού. Και να γίνουν εκλογαί με αναλογικήν 
αντιπροσωπείαν και τότε να ιδούμε πραγματικώς ποιος έχει το δικαίωμα να μιλήση 
από το βήμα τούτο εξ ονόματος του λαού.»2. 

 Εξ αρχής τονίζει ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι δυνατό να αντιμετωπι-
στεί ανεξάρτητα από τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα:  
«Το προσφυγικό δεν είναι εξωτερικό ζήτημα ύστερ’ από την ανταλλαγή των 
πληθυσμών. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την αντίληψί μας είναι τμήμα του όλου 
κοινωνικού μας προβλήματος. Για μας το προσφυγικό ζήτημα συνδέεται στενώτατα 
με τα κοινωνικά μας προβλήματα, με το αγροτικό και το εργατικό. Το αγροτικό 
ζήτημα προ πολλού ετέθη ενώπιον της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλά έως σήμερα 
δεν ελύθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αγροτικών πληθυσμών. 
Σήμερα όμως με την αθρόα συρροή εκατομμυρίων προσφύγων, που τα 70% είναι 
γεωργοί, στη λύσι του αγροτικού προβλήματος θα επέλθη μοιραίως και η μεταβολή 
των κοινωνικών συνθηκών, διότι τα συμφέροντα των αγροτών προσφύγων 
συνδέονται στενώτατα με τα συμφέροντα των ακτημόνων καλλιεργητών. Και μη 
νομίζετε ότι με θόρυβο εδώ είναι δυνατόν να λύσουμε το αγροτικό, χωρίς να θίξετε 
την ιεράν τάχα ιδιοκτησίαν.»3.  
 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 530. 
2 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 86, 19/7/1924, σ.σ. 1095-1096. 
3 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 532. 
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Πρόσφυγες καπνεργάτες.  

 
Σε παρέμβαση συναδέλφου πληρεξουσίου πως η ιδιοκτησία είναι «ιερά και 

απαραβίαστος», ο λόγος του Πασαλίδη είναι καταπέλτης: «Η ιδιοκτησία ήτο ιερά 
κατά την Ρωμαϊκήν εποχήν, που οι θεοί ήσαν γαιοκτήμονες. Από της στιγμής όμως 
που οι θεοί εγκατέλειψαν τη γη, είναι ιερά στα χέρια εκείνων που την ποτίζουν και 
την δροσίζουν με τον ιδρώτα του προσώπου των. Η γη πρέπει ν’ ανήκη στους 
αμέσως καλλιεργητάς και η αναγκαστική απαλλοτρίωσι πρέπει να γίνεται ουχί εις 
βάρος του Ελληνικού λαού και του Κράτους, αλλά της κεφαλαιοκρατίας που 
αποταμίεψεν εκατομμύρια, τη στιγμή που ο Έλλην στρατιώτης έχυνε το αίμα του στα 
βάθη της Μ. Ασίας. Η γη πρέπει ν’ ανήκη στους καλλιεργητάς και οι πρόσφυγες 
πρέπει να στεγασθούν όχι με το δάνειο, που θα υποδουλώση ολόκληρο το Ελληνικό 
Κράτος, αλλά με το αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο της κεφαλαιοκρατίας, για να 
στεγασθούν όχι μονάχα οι πρόσφυγες, αλλά και να εξασφαλισθούν οικονομικά και τα 
άλλα θύματα του πολέμου.».  

Η αρχική κατανομή των προσφύγων στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας 
γίνεται χωρίς κανένα κριτήριο και με μοναδικό σκεπτικό να εξευρεθούν, βιαστικά 
και πρόχειρα, τα μέσα και οι τρόποι για τη στέγασή τους1. Μετά το ψυχικό σοκ 
των λοιμοκαθαρτηρίων οι τοπικές αρχές εγκαθιστούν τους πρόσφυγες προσωρινά 
όπου βρουν: σε σχολεία, εκκλησίες, αποθήκες, στρατόπεδα, υπόγεια και τους 

                                                
1 Πελαγίδης, Στάθης. (1994). Από την προσωρινή εγκατάσταση στη μόνιμη 
αποκατάσταση-Προβλήματα και προοπτικές (1923-1930), στα: Πρακτικά του 
Επιστημονικού Συμποσίου Όψεις του Μικρασιατικού Ζητήματος-Ιστορική θεώρηση και 
προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., σελ. 114. 
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μοιράζουν τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα και φάρμακα1. Η συντριπτική 
πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού, 638.252 άτομα, δηλαδή ένα ποσοστό 
53%, εγκαθίσταται στη Μακεδονία, αρχικά στις περιοχές που εγκατέλειψαν οι 
ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι.       

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το κράτος την πρώτη αυτή περίοδο 
της προσφυγιάς είναι η επισκευή των εγκαταλειμμένων οικισμών από τους 
τουρκικούς και βουλγαρικούς πληθυσμούς, η ανέγερση νέων οικιών και οικισμών, 
η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων, η διανομή γεωργικών κλήρων στους 
πρόσφυγες γεωργούς και ο εφοδιασμός τους με στοιχειώδη εργαλεία και 
γεωργικούς σπόρους για την καλλιέργεια των κτημάτων. Ανάμεσα στα πρώτα 
μέτρα που παίρνονται ξεχωρίζουν2: α) η ίδρυση του «Ταμείου Περιθάλψεως 
Προσφύγων»3 β) η Απογραφή των προσφύγων το 1923 γ) η πρακτική 
αντιμετώπιση της ανάγκης στέγασης και ιατρικής περίθαλψης δ) η κινητοποίηση 
διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, κυρίως ξένων4 ε) η εκστρατεία για 
διενέργεια προσφυγικών εράνων από τον απόδημο ελληνισμό στ) η έκδοση Ν.Δ. 
που αναδιοργανώνουν τις εποικιστικές υπηρεσίες και διευκολύνουν την 
αποκατάσταση με επιτάξεις, απαλλοτριώσεις, ενισχύσεις κλπ. (1922-1924).  
Στον αγώνα αυτό για την εγκατάσταση τόσων ανθρώπων, το Ελληνικό Κράτος 
βρίσκει αρωγό την Κοινωνία των Εθνών, η οποία θέτει στη διάθεσή του τα 
κατάλληλα πρόσωπα και την ηθική ενίσχυση που τόσο έχει ανάγκη. Για να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονομικά κεφάλαια –αφού το προϊόν της άμεσης 
φορολογίας και τα διάφορα εσωτερικά δάνεια δεν επαρκούν- το κράτος 
καταφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό, για τον οποίο γνωμοδοτεί η ΚτΕ. Θετικός είναι 
ο ρόλος του δόκτορα Νάνσεν που με την περίφημη έκθεσή του δίνει το πράσινο 
φως για τη σύναψη του δανείου5, το Δεκέμβριο του 1924, ανάμεσα στην ελληνική 
κυβέρνηση και την Τράπεζα της Αγγλίας με ονομαστικό κεφάλαιο 12.300.000 
λίρες Αγγλίας. Παράλληλα,  ιδρύεται ο διεθνής οργανισμός Ε.Α.Π. (Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων), που σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές 
περατώνει το δύσκολο έργο της αποκατάστασης 145.000 αγροτικών και 125.000 
αστικών οικογενειών μέσα σε εφτά χρόνια (τέλη Νοεμβρίου 1923-τέλη 1930)6.  

                                                
1 Φωτιάδης, Κωνσταντίνος. (2008). Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου, όπ.π., σελ. 218. 
2 Πελαγίδης, Στάθης. (1994). Από την προσωρινή εγκατάσταση στη μόνιμη 
αποκατάσταση-Προβλήματα και προοπτικές (1923-1930), όπ.π., σελ. 114. 
3 Λειτούργησε από το Δεκέμβριο του 1922 ως το Μάιο του 1925. 
4 Από τους 20 αρχικά ξένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, το Μάιο του 1924 παραμένουν 
τελικά και βοηθούν μόνο πέντε: «Σώστε τα Παιδιά», «Ανακούφιση από τον 
Αυτοκρατορικό Πόλεμο», «Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής», «Όμιλος Αμερικανίδων 
Γυναικών», «Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός». 
5 Περισσότερα για το δάνειο στο: Τούντα-Φεργάδη, Αρετή. (1995). Θέματα Ελληνικής 
Διπλωματικής Ιστορίας (1912-1940), 3η έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, σ.σ. 241-265. 
6 Βακαλόπουλος, Απόστολος. (2004). Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), 22η έκδοση, 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σελ. 382. 
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 Ο Ανδρέας Καραμάνος1 χαρακτηρίζει το έργο που συντελείται αυτά τα χρόνια 
«άθλο για τη φτωχή Ελλάδα» και «μια άγνωστη εποποιία», που είχε ως 
αποτέλεσμα «την πλήρη αποκατάσταση των εξαθλιωμένων καραβανιών των 
ξεριζωμένων της Μικράς Ασίας και την ανάδειξή τους σε ένα από τα 
παραγωγικότερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας». Στην επιτυχία του 
προγράμματος, βέβαια, συντελούν και οι ίδιοι οι πρόσφυγες με την εργατικότητα, 
την ικανότητα, την τιμιότητα και την εμπειρία που διαθέτουν στον οικονομικό και 
πολιτισμικό χώρο2. Τα 2/3 των εξόδων της Ε.Α.Π. δαπανώνται στη Μακεδονία με 
αποτέλεσμα ν' αλλάξει ριζικά η περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τζον Κάμπελ, το 1930 δυσκολευόταν κανείς να 
αναγνωρίσει τον έρημο τόπο του 1923.   

Ωστόσο, οι θέσεις του Πασαλίδη για τα μέτρα αντιμετώπισης του προσφυγικού 
ζητήματος και τη σύναψη του περίφημου δανείου είναι σαφείς και ριζοσπαστικές: 
«Η ανταλλαγή των πληθυσμών ήτο μία νέα εκμετάλλευσις νέας φύσεως από μέρους 
της κεφαλαιοκρατίας, που μας εχορήγησε και το δάνειον υπό βαρυτάτους όρους, 
σύμφωνα με τους οποίους λίγες Τράπεζες της Ανταντικής κεφαλαιοκρατίας αποκτούν 
δικαιώματα ιδιοκτήτου επί της Ελληνικής γης και επομένως και επί των 
καλλιεργητών προσφύγων. […] ύστερ’ από λίγον καιρό ο προσφυγικός κόσμος θα 
βρεθή σε κατάστασι δουλοπαροικίας, γιατί η ζωή ή ο θάνατος των προσφύγων 
εξαρτάται από την θέλησι αυτής της Επιτροπής Αποκαταστάσεως. Όλοι σιωπάτε. 
Πραγματικώς ποία διαφορά υπάρχει μεταξύ του σημερινού αστικού καθεστώτος και 
του Μεσαίωνος; Ποία υπάρχει διαφορά μεταξύ του πρόσφυγα εργάτη, που 
αναγκάζεται να εργασθή 12 ώρας δια 18 δραχ. στα λατομεία της Δράμας και του 
δούλου του Μεσαίωνος; […] Για να στεγασθούν αυτοί οι πρόσφυγες, που έρχονται 
χιλιάδες, πρέπει η Κυβέρνησις να καταλάβη όλα τα μοναστήρια και οι όσιοι κηφήνες, 
που τα κατέχουν, να επανέλθουν στην κοινωνία των ανθρώπων για να φέρουν 
καρπούς. […] Και αν τα μοναστήρια δεν επαρκούν να στεγασθούν οι πρόσφυγες, 
τότε να γίνει σύμπτυξις όλων των πλουσίων, που κατέχουν τα μεγάλα μέγαρα και τα 
κτήματα, για να στεγασθούν και εκεί πρόσφυγες.»3. Ο λόγος του Πασαλίδη κάθε 
άλλο παρά στείρος αντιπολιτευτικός λόγος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. 
Αντιθέτως, οι προτάσεις του είναι ξεκάθαρες και υλοποιήσιμες: «Κατά την 
αντίληψί μας, θα είναι σε θέσι να λύση το προσφυγικό ζήτημα και να βαστά τη 
σημερινή Ελληνική κοινωνία σε ισορροπία μονάχα εκείνη η πολιτική Εξουσία που 
θα φέρη μια νέα ανασυγκρότησι της οικονομικής ζωής του Κράτους πάνω σε νέες 
σοσιαλιστικές βάσεις. Μη σας τρομοκρατούν αι λέξεις, διότι οι σήμερον κυβερνώντες 
και εκείνοι που θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτές 
τις κοινωνικές μεταβολές απαιτεί ο τροχός της ιστορίας και είναι αδύνατον να τον 
γυρίσουν πίσω, όπως νοσταλγούν μερικοί. Συνάμα πρέπει να εφαρμοσθή η 

                                                
1 Καραμάνος, Ανδρέας. Μια άγνωστη εποποιία, στο: Σμύρνη, Μικρασία – Η Ακμή, η 
Εκστρατεία, η Καταστροφή, Ιστορικά Ελευθεροτυπία, Αθήνα: Τεγόπουλος, σ.σ. 183-188.  
2 Φωτιάδης, Κωνσταντίνος. (2008). Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου, όπ.π., σελ. 221. 
3 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 532. 
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προοδευτική φορολογία για να ανακουφισθή η κατωτέρα λαϊκή τάξι και αυτή η 
οικονομική ανακούφισις θα είναι η καλύτερη τόνωσι του πατριωτικού αισθήματος. 
Να ιδρυθή Υπουργείο Εργασίας για να μπορέσουν να οργανωθούν ελεύθεροι όλοι οι 
εργάτες μαζί σε ελεύθερα Σωματεία, χωρίς εκείνους τους περιοριστικούς νόμους, που 
έχει σήμερα η Ελληνική εργατική νομοθεσία. Να ιδρυθούν σε όλο το Κράτος, όπου 
υπάρχουν βιομηχανικές πόλεις, Γραφεία Εργασίας για να ρυθμίζουν την προσφορά 
της εργασίας και το κατώτερο όριο του ημερομισθίου και να καταργηθή η αρχή της 
ελευθερίας της εργασίας, που την υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι της αστικής 
τάξεως. Μόνον με αυτές τις κοινωνικές μεταβολές θα είσθε σε θέσι, όλοι εσείς που 
θέλετε να κυβερνήσετε την Ελλάδα, να λύσετε το προσφυγικό πρόβλημα. Εμείς 
φρονούμεν ότι με αυτές τις μεταβολές μονάχα θα λυθή ολόκληρο το ζήτημα. Και τότε 
θ’ αναπτυχθούν και οι πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις της Χώρας και η εργατική τάξις 
ομαλώς θα αναπτυχθή προς τον ανώτερο προορισμό της, που είναι η τελεία 
μεταβολή της σημερινής αστικής κοινωνίας της εκμεταλλεύσεως σε μία ανθρωπίνη 
σοσιαλιστική κοινωνία της εργασίας.»1.  

Σε ό,τι αφορά στο δάνειο ο Πασαλίδης θα καταγγείλει ότι όχι μόνο η χώρα το 
επωμίστηκε με βαρύτατους όρους, αλλά και η διαχείρισή του δε γίνεται με 
διαφανείς διαδικασίες. Αισθανόμενος και ο ίδιος –ως εκ της θέσεώς του- 
συνυπεύθυνος για την «κωμωδίαν», όπως χαρακτηριστικά λέει, που παίζεται εις 
βάρος του λαού, θα πει: «Και ύστερα απ’ όσα κατηγγέλθησαν επισήμως από το βήμα 
ότι το προσφυγικόν δάνειον δεν διετέθη ολόκληρον δια τους πρόσφυγας, απορώ πώς 
μας ακούει ο Ελληνικός λαός και δεν σηκώνεται να μας πετάξη εις τον αέρα. Πώς 
είναι δυνατόν να κάμη το Κράτος 12 εκατομμύρια λίρας δάνειον εις βάρος του λαού 
και να έρχωνται ολίγοι να πλουτίζουν εις βάρος του προσφυγικού κόσμου και οι 
πρόσφυγες να παίρνουν μόνον ψίχουλα, τα οποία πέφτουν από το τραπέζι εις το 
οποίον παρακάθεται και η Επιτροπή Αποκαταστάσεως και οι εποικιστικοί υπάλληλοι 
και όλοι οι προμηθευταί; Αλλά δυστυχώς δεν είναι άλλοι εις την Εξουσίαν, οι οποίοι 
να σηκώσουν τον πέπλον των προμηθειών. Και αν θελήσωμεν να ξετυλίξωμεν το 
νήμα των καταχρήσεων, τότε θα φθάσωμεν ίσως και εις τα ανώτατα γραφεία των 
Υπουργών. Αυτή είναι η κατάστασις της Ελλάδος και δεν γνωρίζω ποίοι είναι οι 
υπεύθυνοι της καταστάσεως. Είμεθα και ημείς, διότι ουδέποτε από το βήμα της 
Συνελεύσεως ομιλούμεν με ειλικρίνειαν προς τον Ελληνικόν λαόν˙ πάντοτε θέλομεν 
να τον γελάσωμεν.»2 

Με την ίδρυση της Ε.Α.Π. το ελληνικό κράτος μεταφέρει σ’ αυτήν τη δικαιο-
δοσία για την αποκατάσταση των αγροτών και αστών προσφύγων από τα μέχρι 
τότε συναρμόδια υπουργεία Γεωργίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, από τα οποία 

αποσπώνται 748 υπάλληλοι. Από την αρχή δίνεται μεγάλη σημασία στην αγροτική 
αποκατάσταση, επειδή η γεωργική ενασχόληση είναι πολύ πιο αποτελεσματική –

καθώς αποδίδει καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα-, ενώ η απλή στέγαση ενός 
                                                

1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 533. 
2 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 266. 
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 Έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
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αστού πρόσφυγα δε συνεπάγεται άμεση εμπλοκή του στις παραγωγικές διαδικασίες 
των αστικών κέντρων. 

Η βαρύτητα που δίνεται στην αγροτική αποκατάσταση μαρτυρείται και από 
την κατανομή των κονδυλίων: 10,23 εκατ. λίρες για την αγροτική και μόνο 2,13 
εκατ. λίρες για την αστική αποκατάσταση1.   

Οι πρόσφυγες περνούν αφάνταστες δυσκολίες αλλά δε λιποψυχούν. 
Επιστρατεύουν όλους τους μηχανισμούς επιβίωσης και με όπλο τους την αγάπη για 
την πρόοδο και την αισιοδοξία, ριζώνουν στη νέα γη. Η συνοχή τους πολύ νωρίς 
μορφοποιείται σε νομικά πρόσωπα, που σκοπό έχουν τη διεκδίκηση της 
αποκατάστασης, την υποστήριξη κι αλληλεγγύη των μελών στην προσπάθεια για 
επιτυχημένη ένταξη στις νέες φυσικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά και τη 
διατήρηση του πολιτισμού τους. Οι Σύλλογοι είναι σημείο αναφοράς των 
ανθρώπων που έλκουν την καταγωγή από μια χαμένη πατρίδα και σημείο 
αντίστασης στη λήθη, την αλλοίωση και την εξαφάνιση της ταυτότητας2.  

Τα εδάφη που αφήνουν πίσω τους οι μουσουλμάνοι είναι ίσως η μοναδική 
αφετηρία των ελπίδων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος3. 
Ιδιαίτερες δυσκολίες για την εγκατάσταση προσφύγων στα κτήματα που 
εκκενώθηκαν δημιουργούν οι διεκδικήσεις που εγείρονται από τους γηγενείς 
καλλιεργητές. Η συνύπαρξη προσφύγων και γηγενών δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Οι συμπλοκές είναι πολλές και συχνά αιματηρές. Σύμφωνα με τον Ιάκ. 
Μιχαηλίδη4, η κύρια αιτία των συγκρούσεων αφορά στο ζήτημα της γης. Στη 
Μακεδονία μετά την απελευθέρωση κύρια μορφή ιδιοκτησίας εξακολουθεί να 
είναι το τσιφλίκι. Συνολικά υπάρχουν 2.259 τσιφλίκια, από τα οποία τα 818 στη 
Μακεδονία. Το αίτημα του αγροτικού πληθυσμού για αναδασμό είναι καθολικό, 
όμως μέχρι το τέλος του ’22 έχουν απαλλοτριωθεί μόνο 76 τσιφλίκια. Επομένως, 
τη στιγμή που δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση των προσφύγων, ο 
αριθμός των γηγενών ακτημόνων εξακολουθεί να είναι δραματικά μεγάλος. Αλλά 
και η θέση των μικροκαλλιεργητών δεν είναι πολύ καλύτερη, καθώς για διάφορους 
λόγους δε διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας. Μέχρι τα τέλη του 
’23, κι ενώ έχει έρθει στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων, 

                                                
1 Συνολικά την περίοδο 1924-1930 η Ελλάδα έλαβε ως δάνεια 13 εκατ. λίρες - βλ. 
Καραμάνος, Ανδρέας. όπ.π., σελ. 188. Η αστική αποκατάσταση παραμένει μέχρι και 
σήμερα ανοιχτή – βλ. Πελαγίδης, Στάθης. (1994).  όπ.π., σελ. 118. 
2 Καϊλάρης, Ιωάννης. (2006). Οι σύλλογοι και η συμβολή τους στη διατήρηση του 
ποντιακού πολιτισμού, στα: Πρακτικά του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ο ποντιακός 
ελληνισμός και η παιδεία του – Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Ποντίων Εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σελ. 205. 
3 Μέχρι το 1930 οι ελληνικές κυβερνήσεις παραχώρησαν συνολικά 8.125.925 στρέμματα 
(5.257.417 καλλιεργήσιμα και 3.352.687 μη καλλιεργήσιμα). 
4 Μιχαηλίδης, Ιάκωβος. (1994). Προβλήματα ενσωμάτωσης προσφύγων στον αγροτικό 
μακεδονικό χώρο: πρόσφυγες και γηγενείς, στα: Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου 
Όψεις του Μικρασιατικού Ζητήματος-Ιστορική θεώρηση και προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη: 
Α.Π.Θ., σελ. 128. 
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μόνο το ¼ της συνολικής έκτασης των μεγάλων ιδιοκτησιών έχει απαλλοτριωθεί. 
Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται η αιτία των προστριβών: οι ντόπιοι ελπίζουν να 
αποκατασταθούν στις εγκαταλειμμένες περιουσίες των ανταλλάξιμων Τούρκων 
και Βουλγάρων και οι πρόσφυγες –σύμφωνα με το άρθρο 14 της συνθήκης της 
Λωζάνης- επιμένουν ότι αυτές οι εκτάσεις τους ανήκουν δικαιωματικά. Το ζήτημα 
περιπλέκεται και από το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι δεν εγκαταλείπουν διαμιάς 
την Ελλάδα, αλλά στο μεσοδιάστημα του 1½  χρόνου που παραμένουν, πωλούν 
και ενοικιάζουν τα κτήματά τους σε γηγενείς με εικονικές ή προχρονολογημένες 
αγοροπωλησίες. Υπολογίζεται ότι το 20% περίπου των ανταλλάξιμων κτημάτων δε 
δόθηκαν τελικά σε πρόσφυγες1.  

Ο Πασαλίδης καταγγέλλει τις καταχρήσεις που γίνονται εις βάρος των 
προσφύγων, από όπου κι αν αυτές προέρχονται: «Κύριοι πληρεξούσιοι, οσάκις 
αρχίζει να συζητήται το προσφυγικόν ζήτημα, γίνονται καταγγελίαι περί 
καταχρήσεων της Επιτροπής Αποκαταστάσεως και του Γραφείου Εποικισμού 
Μακεδονίας. […] Ημείς όμως λέγομεν ότι τότε μόνον θα λείψουν αι καταχρήσεις 
αυταί από την Ελλάδα, όπου αρχίζομεν να πιστεύωμεν ότι η κατάχρησις θεωρείται 
αρετή, όταν θα κρεμασθώσιν εις την Πλατείαν του Συντάγματος οι μεγάλοι 
καταχρασταί. Και τούτο θα γίνη, όταν συσταθώσι τα λαϊκά δικαστήρια.»2. Ευθέως 
καταφέρεται και εναντίον του Υπουργού Γεωργίας Γ. Μάρη, ο οποίος παρακωλύει 
την εφαρμογή του νόμου, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα μιας μικρής μερίδας 
συντοπιτών του: «Ο κ. επί της Γεωργίας Υπουργός δια διαφόρων Ν. Διαταγμάτων 
ηθέλησε να τορπιλλίση τον νόμον 3166, ο οποίος έπρεπε μετά έξ μήνας να 
εφαρμοσθή ολοτελώς. Το πνεύμα εκείνου του νόμου είναι να ευρεθή έν μέσον 
εναρμονίσεως συμφερόντων μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων. Έπρεπε 
δυνάμει του νόμου αυτού όλοι οι πλουτοκράται, οι οποίοι αυθαιρέτως κατέχουσι 
Μουσουλμανικά κτήματα, να τα εγκαταλείψωσιν. Έρχεται όμως η σημερινή 
Κυβέρνησις και αναστέλλει αυτόν τον νόμον και δεν εφαρμόζεται ιδιαιτέρως εις την 
ιδιαιτέραν πατρίδα του Υπουργού της Γεωργίας. Και νομίζω ότι εις άλλα Κράτη 
Υπουργός υπό τοιαύτην κατηγορίαν ουδ’ επί στιγμήν θα ηδύνατο να κατέχη το 
υπουργικόν εδώλιον. […] Δεν εφηρμόσθη ο νόμος 3166 εις το Ηράκλειον, εις την 
ιδιαιτέραν πατρίδα του κ. Υπουργού της Γεωργίας. Αυτό εδήλωσεν από του βήματος 
τρανώτατα ο συνάδελφος πληρεξούσιος Θεσσαλονίκης κ. Κύρκος συγκεκριμένως και 
με αριθμούς. Κατηγγέλθησαν από το βήμα γεγονότα και ακόμη με συγκεκριμένους 
αριθμούς των σπιτιών, εις τα οποία δεν εφηρμόσθη ο νόμος 3166 και με όλην την 
ρητορικήν σας δεινότητα, κ. επί της Γεωργίας Υπουργέ, δεν ηδυνήθητε τότε να 
αναιρέσητε αυτά τα καταγγελθέντα γεγονότα. […] Και δεν υπάρχει παράδειγμα εις τα 
Κοινοβούλια, όπου ο Υπουργός είναι Υπουργός μόνον της ιδιαιτέρας του πατρίδος 
και όχι ολοκλήρου της Χώρας. Είς Υπουργός όταν εφαρμόζη τους νόμους και όταν 

                                                
1 Χεκίμογλου, Ευάγγελος. Η διανομή κρατικών γαιών μετά το 1912, στο: Σμύρνη, 
Μικρασία – Η Ακμή, η Εκστρατεία, η Καταστροφή, Ιστορικά Ελευθεροτυπία, Αθήνα: 
Τεγόπουλος, σ.σ. 181-182. 
2 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 221. 
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κάμνη νομοσχέδια, τα κάμνει δια να εξυπηρετήση την ολότητα της Χώρας και όχι 
μόνον μίαν μερίδα ιδιαιτέρων του συμπατριωτών.»1. 

Ο Πασαλίδης από το βήμα καταγγέλλει τη Συνέλευση για αναβλητικότητα και 
την Κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης και αποτελεσματικής διαχείρισης 
του μείζονος κοινωνικού προβλήματος: «Ουδέποτε εθίγη η εσωτερική ουσία του 
κοινωνικού τούτου προβλήματος και πολλοί ενόμιζον και νομίζουν ακόμη ότι το 
ζήτημα τούτο είναι δυνατόν να λυθή αυτοτελές, ανεξαρτήτως από τα άλλα εσωτερικά 
ζητήματα, με τα οποία είναι αλληλένδετον. Το προσφυγικόν ζήτημα δεν είναι έργον 
της Επιτροπής Αποκαταστάσεως, η οποία εργολαβικώς ανέλαβε να το λύση, αλλ’ 
εξαρτάται από την γενικήν πολιτικήν, από την ιδεολογίαν και το πρόγραμμα της 
εκάστοτε Κυβερνήσεως. Πρέπει να είπωμεν την αλήθειαν, ότι αι κατά καιρούς 
Κυβερνήσεις της Ελλάδος διεχειρίζοντο το προσφυγικόν ζήτημα συμφώνως με την 
ιδεολογίαν και το πρόγραμμά των. Πρέπει να είπωμεν ότι η Επαναστατική 
Κυβέρνησις επούλωσε πολλάς ανάγκας του προσφυγικού κόσμου. […] Απεναντίας η 
σημερινή Κυβέρνησις απεπειράθη πλειστάκις να τορπιλλίση ακόμη και τους 
ευνοϊκούς δια τους πρόσφυγας νόμους, οι οποίοι εψηφίσθησαν επί της πρώτης 
Δημοκρατικής Κυβερνήσεως.»2. Απευθυνόμενος στον Υπουργό Γεωργίας ρωτά: 
«Καθ’ ήν στιγμήν εις την Μακεδονίαν δι’ έν στρέμμα γης σκοτώνονται οι γηγενείς 
και οι πρόσφυγες, οποία μέτρα έλαβε, και ιδίως δια την περιφέρειαν των Σερρών, 
όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ γηγενών και προσφύγων λαμβάνει οξυτάτην μορφήν; 
Ποία μέτρα έλαβε δια το ζήτημα του Κιούπκιοϊ; Μέχρι σήμερον δεν έδωσε μίαν 
ωρισμένην λύσιν εις το ζήτημα αυτό, να μετατεθή ή να μη μετατεθή ο συνοικισμός 
της Νέας Μπάφρας.»3. Στην εμπνευσμένη απάντηση-χρησμό του Υπουργού Γ. 
Μάρη: «Έν από τα δύο θα γίνη», ο Πασαλίδης ανταπαντά με παρρησία εστιά-
ζοντας στη ρίζα του κακού: «Όταν ακούω τοιαύτην απάντησιν του κ. Υπουργού επί 
της Γεωργίας, δεν τω απαντώ, διότι πολιτική της σημερινής Κυβερνήσεως είναι 
πολιτική, η οποία καλλιεργεί το μίσος και το χάσμα μεταξύ γηγενών και προσφύγων. 
Παράδειγμα και αυτή η Εθνοσυνέλευσις, όπου εδημιουργήθη μίσος μεταξύ προσφύ-
γων πληρεξουσίων και Μακεδονικής ομάδος, κύριος σκοπός της οποίας ήτο να 
αιχμαλωτίση κάποιον υπουργικόν χαρτοφυλάκιον. Και όταν εδημιουργήθη το ζήτημα 
του Κιούπκιοϊ, ετέθη η Μακεδονική ομάς αντιμέτωπος των προσφύγων 
πληρεξουσίων, ως δύο στρατόπεδα έναντι αλλήλων. Η Κυβέρνησις δεν λύει το 
ζήτημα του Κιούπκιοϊ, διότι στηρίζεται εις τας ψήφους της Μακεδονικής ομάδος. 
[…] ο κ. επί της Γεωργίας Υπουργός όχι μόνον δεν απαλλοτριοί τα τσιφλίκια, αλλ’ 
αφίνει τους μεγάλους ιδιοκτήτας να κατέχωσι 3.000-4.000 στρέμματα εις την 
περιφέρειαν Σερρών. […] Ημείς μάλιστα πρώτοι εις το δεύτερον Παμπροσφυγικόν 
Συνέδριον εθέσαμεν το ζήτημα ότι τα Μουσουλμανικά τσιφλίκια θα διανεμηθώσιν 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 222. 
2 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σ.σ. 221-222. 
3 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 223. 



4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009      

 

265

 

εξίσου, αναλόγως ποιότητος και ποσότητος, μεταξύ των ακτημόνων γηγενών 
γεωργών και των προσφύγων. […] Δύναμαι να φέρω ολόκληρον κατάλογον, εξ ού 
να αποδειχθή ότι ουδείς μεγάλος ιδιοκτήτης εθίγη. Εις αυτό οφείλονται εκείνα τα 
θλιβερά γεγονότα του Κιούπκιοϊ. Όλα αυτά οφείλονται εις την τακτικήν της 
σημερινής Κυβερνήσεως, διότι αυτό έπρεπε προ πολλού να γίνη, εφόσον υφίσταται 
επιτακτική ανάγκη αποκαταστάσεως ουχί μόνον προσφύγων, αλλά και ακτημόνων 
γηγενών, έπρεπε προ πολλού η Κυβέρνησις αυτή, η οποία κατέχει την Εξουσίαν οκτώ 
ολοκλήρους μήνας, να είπη: Η γη εις τους γεωργούς. Κάτω οι μεγάλοι ιδιοκτήται. 
Και να μοιρασθή όλη η γη εξίσου. […] Αγωνιζόμεθα δια τους πτωχούς. Δεν 
αγωνιζόμεθα δι’ εκείνους οι οποίοι επλούτισαν και θέλουν ακόμη να πλουτίσουν εις 
βάρος του Ελληνικού λαού. Και αυτήν την τακτικήν της Κυβερνήσεως, η οποία θέλει 
πραγματικώς να σπείρει διχασμούς και μίσος μεταξύ των γηγενών και των 
προσφύγων, όλοι οι έντιμοι πληρεξούσιοι θα την καταψηφίσουν.»1. Από τα 
παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια και καθαρότητα η θέση του Πασαλίδη, η οποία 
κάθε άλλο παρά μεροληπτική απέναντι στους πρόσφυγες είναι: η γη πρέπει να 
μοιραστεί δίκαια σε όλους τους ακτήμονες, πρόσφυγες και γηγενείς. 

Σε άμεση συνάφεια με το προσφυγικό ζήτημα βρίσκεται και το εργατικό˙ η 
κοινή και συντονισμένη αντιμετώπισή τους αποτελεί πάγιο αίτημα της ομάδας του 
Πασαλίδη: «Η πληθώρα των εργατών από τον προσφυγικό κόσμο αυξάνει τα 
εργατικά χέρια και τη φθηνότερη προσφορά της εργασίας. Συνεπεία αυτού οι 
εργοδότες θα κάμουν απόπειρα γενικής ελαττώσεως των ημερομισθίων εις βάρος της 
εργατικής τάξεως, ενώ η ακρίβεια θα αυξάνη. Αυτές οι ανωμαλίες, αυτές οι 
αντιθέσεις, που γεννά το προσφυγικό ζήτημα στην εργατική τάξι, θα κάμουν την 
πάλην των τάξεων εντονωτάτην. Το εργατικό κίνημα θα προοδέψη και η απεργία θα 
αυξάνη, διότι η βιομηχανία της Ελλάδος δεν είναι ανεπτυγμένη, ώστε να μπορέση ν’ 
απορροφήση όλες αυτές τις εργατικές δυνάμεις, ούτε και έχει τάσι για ανάπτυξι, διότι 
το ελληνικό κεφάλαιο δεν έχει χαρακτήρα δημιουργικό, αλλά μόνον αισχροκερδή.»2.  

Δηλώνοντας αντιπρόσωπος ολόκληρου του ελληνικού λαού κι όχι 
αποκλειστικά των προσφύγων, ο Πασαλίδης θα καταγγείλει την τακτική που 
φέρνει αντιμέτωπους τους πρόσφυγες με τους γηγενείς εργάτες: «Εις δε το 
εργατικόν ζήτημα νομίζω θα ενθυμείσθε, κύριοι πληρεξούσιοι, ότι η Κυβέρνησις δεν 
εδίστασε να αφήση να υπονοηθή δια των δηλώσεων των Υπουργών της ότι θα 
πατάξη κάθε εργατικήν απεργίαν δια των αέργων προσφύγων. Δηλαδή η Κυβέρνησις 
ενεθυμήθη το προσφυγικόν ζήτημα τότε μόνον, όταν ηπειλείτο απεργία. Ενεθυμήθη 
τους αέργους πρόσφυγας όταν ήθελε να πατάξη την απεργίαν των σιδηροδρομικών 
δια να τους κάμη όργανα εκμεταλλεύσεως, θέτουσα ούτως αντιμετώπους τους 
πρόσφυγας αέργους πολίτας μιας και της ιδίας οικονομικής τάξεως, αντιθέτους προς 
τους γηγενείς. […] 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σ.σ. 223-224. 
2 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 68, 28/6/1924, σελ. 532. 
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Και σας ερωτώ, κύριοι πληρεξούσιοι˙ την στιγμήν κατά την οποίαν θέτει 
αντιμετώπους τους πρόσφυγας αέργους εργάτας προς τους γηγενείς, αυτήν την 
πολιτικήν σεις, κύριοι πληρεξούσιοι, την υποστηρίζετε; […] η Κυβέρνησις 
εξετάζουσα τα ζητήματα με τον φακόν της κεφαλαιοκρατίας ενόμισεν ότι η 
σιδηροδρομική απεργία είναι κομματικός κίνδυνος. Και είπεν εις τους πρόσφυγας: 
Ιδού, θα σας καταστρέψουν οι κομμουνισταί. Ενώ η σιδηροδρομική απεργία ήτο 
καθαρός οικονομικός αγών όλων των σιδηροδρομικών. Αυτό το ομολογούν και οι 
ίδιοι οι σιδηροδρομικοί. Δεν είχε κανένα πολιτικόν χαρακτήρα. Τους δε πρόσφυγας 
σιδηροδρομικούς εμονιμοποίησεν η Κυβέρνησις τότε μόνον, όταν ηπειλείτο απεργία. 
Μετά την λήξιν της απεργίας όμως δεν έλαβεν υπ’ όψιν τα έτη της υπηρεσίας των. 
Δι’ αυτό κάμνουν τώρα παράπονα κατά της Κυβερνήσεως. Ημείς όμως λέγομεν ότι 
οι πρόσφυγες εργάται πρέπει να γνωρίζουν ότι η θέσις των είναι μέσα εις τους 
γηγενείς εργάτας, όπως και η θέσις των προσφύγων αγροτών είναι μέσα εις τους 
γηγενείς αγρότας. Ιδού η πολιτική μας. Και αυτήν την πολιτικήν ημείς θα 
υποστηρίξωμεν. Η δε πολιτική της Κυβερνήσεως είναι εκείνη, η οποία φέρει 
διχασμούς μεταξύ αυτών των δύο πληθυσμών». Για να καταλήξει στην αμετακίνητη 
θέση της σοσιαλιστικής ομάδας: «Το προσφυγικόν δεν κρέμεται από τον ουρανόν 
ούτε θα το λύση η Επιτροπή Αποκαταστάσεως, αλλ’ εκείνη η Ελληνική Κυβέρνησις, 
η οποία δεν θα το ξεχωρίση από τα άλλα κοινωνικά μας προβλήματα. Η σημερινή 
Κυβέρνησις εις όλα τα προβλήματα, εις το εργατικόν, το αγροτικόν, το Ενοικιο-
στάσιον, το φορολογικόν, πάντοτε τίθεται εις το πλευρόν της κεφαλαιοκρατίας, παρά 
το πλευρόν των μεγάλων γαιοκτημόνων, εξυπηρετούσα τα συμφέροντά των, και με 
την αχαλίνωτον αισχροκέρδειαν, η οποία μαστίζει τας λαϊκάς μάζας.»1. 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 225. 

Ταπητουργείο στη Νέα Ιωνία.  
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Σε στενή συνάρτηση με τις οικονομικές διεκδικήσεις βρίσκεται και το ζήτημα 
των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Οι πρόσφυγες, που ήδη είχαν δείξει σαφή 
προτίμηση προς το Βενιζέλο πριν τον ξεριζωμό, με τον ερχομό τους στην Ελλάδα 
δένονται ακόμη περισσότερο με το χώρο των Φιλελευθέρων1. Παράλληλα 
αποτελούν και το μοναδικό συμπαγές και ισχυρό εκλογικό σώμα στη διάρκεια του 
μεσοπολέμου. Από την άλλη πλευρά οι Μακεδόνες συσπειρώνονται γύρω από την 
παράταξη των αντιβενιζελικών, με επίκεντρο το Λαϊκό Κόμμα. Η αντιπαράθεση 
μερικές φορές παίρνει το χαρακτήρα εθνικού διχασμού. Οι βενιζελικοί για 
προφανείς λόγους δεν παύουν να διακηρύττουν το ενδιαφέρον τους για τα 
προσφυγικά δίκαια, ενώ αντίστοιχα παράγοντες του Λαϊκού Κόμματος υπόσχονται 
πως με την άνοδό τους στην εξουσία θα επιστρέψουν στους γηγενείς τις εκτάσεις 
που τους είχαν πάρει οι πρόσφυγες. Έτσι, η οικονομική δυσπραγία τόσο των 
προσφύγων όσο και των γηγενών γίνεται αντικείμενο άγριας κομματικής 
εκμετάλλευσης.  

Ο Πασαλίδης σε κάθε ευκαιρία ψέγει τα προσωποπαγή κόμματα που 
κυβερνούν την Ελλάδα και καλεί το λαό να μην εναποθέτει τις ελπίδες του σε 
κανέναν πολιτικό-μεσσία, αλλά να κρατήσει στα χέρια του την υπόθεση της 
Δημοκρατίας και να μην την εμπιστευτεί πουθενά2. Τη θέση του αυτή διακηρύττει 
και από το βήμα της Συνέλευσης: «Κύριοι πληρεξούσιοι, την Ελλάδα δυστυχώς 
κατέστρεψαν τα προσωπικά κόμματα. Όταν έγινεν ο αγών εναντίον της πρώτης 
δημοκρατικής Κυβερνήσεως, επερίμενα σήμερον να ίδω εις τα εδώλια των 
κατηγορουμένων τους αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων […] Ημείς νομίζομεν ότι 
υπό τας σημερινάς περιστάσεις η παρούσα Κυβέρνησις, η οποία φέρει προσωπικόν 
χαρακτήρα, πρέπει να καταψηφισθή υπό της σοσιαλιστικής ομάδος. Μεταξύ της 
Κυβερνήσεως είναι και φίλοι τους οποίους γνωρίζομεν πολύ καλά, διότι τινές των 
κ.κ. Υπουργών εχρημάτισαν εις τας Κυβερνήσεις Καφαντάρη και Παπαναστασίου. 
Από αυτούς δε καταλαμβάνομεν ότι η σημερινή Κυβέρνησις δεν έχει γενικόν 
πολιτικόν χαρακτήρα, αλλ’ είναι μία Κυβέρνησις αναπαύσεως. (Χειροκροτήματα) 
Μη χειροκροτείτε, διότι δι’ αυτήν την Κυβέρνησιν η οποία θα αναπαυθή, σας βεβαιώ 
ότι αι λαϊκαί μάζαι έχουσι κηρυχθή εναντίον της Συνελεύσεως, διότι μέχρι σήμερον η 
Συνέλευσις  κατήρτισεν την Δημοκρατίαν, ουχί όμως ουσιαστικώς.»3. Κρούοντας 
τον κώδωνα τονίζει τον κίνδυνο της νεκρανάστασης της μοναρχίας: «Υπάρχουν δύο 
ρεύματα κινούμενα μέσα εις την Ελλάδα. Είναι ο εξωκοινοβουλευτικός κόσμος, τον 
οποίον δεν πρέπει να παραβλέπετε, και ο δυστυχής προσφυγικός κόσμος. Η 
δυσφορία ογκούται. Φραγμοί είμεθα ημείς οι πληρεξούσιοι. Αν δεν είμεθα ημείς τα 
κύματα του χειμάρρου θα κατέρριπτον κάθε φραγμόν και θα έφθανον εδώ μέσα. 
Ημείς είμεθα οι φραγμοί και βαστάμε αυτά τα κύματα. Όταν ημείς θα 
αποχωρήσωμεν, τα δύο αυτά ρεύματα ίσως να συνταυτίσουν την τύχην των, πράγμα 

                                                
1 Μιχαηλίδης, Ιάκωβος. (1994). Προβλήματα ενσωμάτωσης προσφύγων στον αγροτικό 
μακεδονικό χώρο: πρόσφυγες και γηγενείς, όπ.π., σελ. 131. 
2 Γαβριηλίδη, Κώστα. Αυτοβιογραφία, Αθήνα: Εντός, σελ.194. 
3 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 87, 30/7/1924, σελ. 1123. 
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το οποίον δεν θέλω να γίνη, όπως ηξεύρετε πολύ καλά, διότι περισσότερον από 
όλους φοβούμαι εγώ την μοναρχίαν˙ διότι εγώ δεν έχω ούτε βαλίτσαν ούτε εισιτήριο 
τρίτης θέσεως να φύγω από την Ελλάδα˙ πολλοί άλλοι ημπορούν να έχουν και 
βαλίτσαν και εισιτήριον και να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, εγώ όμως θα μείνω. Αλλ’ 
όταν αι Κυβερνήσεις κωφεύουν εις τα αιτήματα των μαζών, έχουν αυταί το δικαίωμα 
να επαναστατήσουν. Και τότε συμμαχούν και με τους αντιπάλους. Αυτή είναι η 
πραγματικότης. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία και τότε θα συντριβήτε και ίσως και εγώ, 
διότι είμαι μαζί σας εις την Συνέλευσιν, και τότε όλη η πολιτική σας θα θαφθή εις τα 
Μουσουλμανικά νεκροταφεία της Κρήτης.»1. 

Η βραχεία θητεία του στα έδρανα του Κοινοβουλίου στην κρίσιμη διετία 1924-
25 είναι ένα μάθημα δημοκρατίας. Αυτές τις δημοκρατικές αρχές του ο Πασαλίδης 
κράτησε ως το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Ο πολιτικός λόγος του 
διακρίνεται από οξύνοια, ευθυβολία, ετοιμολογία, ευθυκρισία κι ένα χιούμορ 
αυθεντικό κι ασυναγώνιστο. Είναι λόγος καυστικός, δηκτικός, σαρκαστικός και 
συνάμα γεμάτος ευγένεια, πολιτικό ήθος, απαλλαγμένος από εμπάθεια και 
προσωπικές προσβολές. Για όλα αυτά χαίρει εκτίμησης και από τους πολιτικούς 
του αντιπάλους.  

Η ανθρώπινη επιστολή του Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς την κόρη του 
Γιάννη Πασαλίδη, Νίνα, στις 20 Ιουνίου του 1984 επιβεβαιώνει του λόγου το 
αληθές: «Επιτρέψτε μου να σας βεβαιώσω ότι –αν και οι ιστορικές περιστάσεις 
μάς είχαν τάξει σε διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα- αισθανόμουν κι εγώ τον 
εαυτό μου ψυχικά πολύ κοντά στον πατέρα σας. Των πιο πολλών η ματιά δεν 
φθάνει παρά μόνο στο «πολιτικό προσκήνιο», που τόσο καλά το έχει χαρακτηρίσει 
στον Πρόλογό του ο γιος σας. Όσοι διαθέτουν μόνο την επιπόλαιη αυτή ματιά θα 
απορήσουν και για την συμπάθεια του πατέρα σας για μένα «σαν πνευματικό 
άνθρωπο» (ο χαρακτηρισμός είναι δικός του και δικός σας), και για την ομολογία 
μου, ότι αισθανόμουν κι εγώ τον εαυτό μου ψυχικά κοντά του. Αγνοούν οι πολλοί 
–κι αυτό τους κάνει, χωρίς να το καταλαβαίνουν, πνευματικά φτωχούς- το 
ανθρώπινο στοιχείο στις πολιτικές σχέσεις και αντιθέσεις, ένα στοιχείο που μπορεί 
να σε χωρίζει από πολλούς ομοϊδεάτες σου και να σε συνδέει με κάμποσους, που 
βρίσκονται στην άλλη όχθη. Το ανθρώπινο στοιχείο ανήκει στο χώρο της ηθικής, 
και όχι της πολιτικής. Υπάρχει, τάχα, ουσιαστική διαφορά μεταξύ πολιτικής και 
ηθικής; Υπάρχει, αναγκαστικά υπάρχει. […] Στο πρόσωπο του πατέρα σας έβλεπα 
πάντοτε όχι μόνο τον τίμιο και γενναίο αγωνιστή, αλλά και τον σοφό και τον πράο. 
Οι ιδιότητες αυτές, όταν συμπίπτουν (και συμπίπτουν σπάνια) στο ίδιο πρόσωπο, 
συνιστούν την ύψιστη αρετή.». 

 
 

                                                
1 Εφημερίς των Συζητήσεων της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
όπ.π., Συνεδρίαση 190, 25/5/1925, σελ. 226. 
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  Μωχάμαντ Σαριάτ-Παναχί 
 

Όψεις της οικονομικής ζωής των Ορθοδόξων κατοίκων 
της Πισιδίας από την οθωμανική κατάκτηση ως τον 

ύστερο 18ο αιώνα. 
 
Η μελέτη αυτή επιζητεί να παρουσιάσει στοιχεία για την οικονομική ζωή 

των Ορθόδοξων της Πισιδίας, όπως προκύπτουν από το δημοσιευμένο 
οθωμανικό αρχειακό υλικό, για τους αιώνες από την οθωμανική κατάκτηση 
της περιοχής έως τα τέλη του 18ου αιώνα. Η εποχή της μεγάλης ακμής των 
Ορθοδόξων της περιοχής της Πισιδίας κατά τον 19ο και των πρώιμο 20ο αιώνα, 
για την οποία υπάρχει ήδη ένας αριθμός μελετών στα ελληνικά, δεν αποτελεί 
μέρος αυτής της εργασίας.1 

Η εισβολή και εγκατάσταση των Τούρκων στην περιοχή της Πισιδίας είχε 
ήδη ξεκινήσει από την εποχή του σουλτάνου των Σελτζούκων, Μασούτ Α΄ 
(1116-1155). Αργότερα, η νίκη του Κιλίτς Αρσλαν Β΄ στη μάχη του 
Μυριοκέφαλου (Kumdanlı) το 1176, σηματοδότησε την οριστική κατάκτηση 
της περιοχής από τους Σελτζούκους, η οποία συντελέστηκε σταδιακά ως την 

                                                
1 Για την οικονομική, πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα των Ορθοδόξων 
κατοίκων της Πισιδίας από το 19ο αι. έως την Μικρασιατική καταστροφή υπάρχουν 
αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν τη μεγάλη άνθηση της περιοχής. Βλ. 
Σαπουντζάκης, Χαρ. Δ., Η ελληνική παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας (στα τελευταία 200 
χρόνια πριν από την καταστροφή) (Ν. Ιωνία 1983)· Μολώνη Χ., Μικρασιάτικες 
μαρτυρίες ως αφηγήσεις ζωής: Η μαρτυρία του πρόσφυγα Ευάγγελου Αγιακλόγλου από 
την Σπάρτη Πισιδίας της Μικράς Ασίας (Αθήνα 2008)· Ιστικοπούλου, Λ., Η ελληνική 
ταπητουργία και η ταπητουργός στη Μικρά Ασία (1860-1922), (Αθήνα 1997)· 
Βογιατζόγλου, Β.Η., Η Πισιδία της Μ. Ασίας: η διαδρομή του Ελληνισμού της από τους 
προϊστορικούς χρόνους έως τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αθήνα 1978)· 
Σαπουντζάκης, Χαρ. Δ., Ανθολόγιο Πισιδίας (Αθήνα 2000)·  Νικολαΐδης-Τσενεόγλου, 
Φ., Ιστορία της Σπάρτης Μ. Ασίας κατά τον τελευταίον αιώνα (1822-1922) (Αθήνα 
1958).   
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Γεωφυσικός χάρτης της Μικράς Ασίας. Στον κύκλο η Πισιδία. 

περίοδο βασιλείας του Αλαεντίν Κεϊκουμπάντ (1219-1237) όταν καταλήφθηκε 
και η περιοχή της Αττάλειας. Περίπου το 1280 το Σουλτανάτο των 
Σελτζούκων είχε διαλυθεί από την εισβολή των Μογγόλων και ένα μεγάλο 
τμήμα της Πισιδίας εντάχθηκε στο κράτος των Χαμίντ, διατηρώντας έκτοτε 
και για μεγάλο διάστημα αυτήν την ονομασία (Χαμίντ). Το 1314 το κράτος 
των Χαμίντ ενσωματώθηκε στο κράτος των Μογγόλων Ιλχανιδών αλλά δεν 
άργησε να ανεξαρτητοποιηθεί ξανά. Οι διαδοχικές διαμάχες για την 
κατάκτηση της περιοχής από τα γειτονικά κρατίδια, Εσρέφογλου 
(Eşrefoğullar) και Καραμάνογλου συνεχίστηκαν σε όλο το 14ο αιώνα. Τελικά 
υποκύπτοντας στις συνεχείς απειλές και διαμάχες στα 1381 ο σουλτάνος των 
Χαμίντ αναγκάστηκε να παραχωρήσει κάποιες πόλεις, όπως την Isparta, στους 
Οθωμανούς σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια των τελευταίων ενάντια στις δύο 
αυτές δυναστείες. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1391, μετά τα θάνατό του 
τελευταίου σουλτάνου των Χαμίντ όλη η επικράτεια του εντάχθηκε στα εδάφη 
των Οθωμανών. Έτσι ξεκινά η πρώτη περίοδος οθωμανικής κατοχής της 
περιοχής, που διήρκεσε ως την εισβολή του Ταμερλάνου στη Μικρά Ασία στις 
αρχές του 15ου αιώνα. Ο Ταμερλάνος πριν να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία και 
να διαφύγει  στην Περσία παραχώρησε την περιοχή στο κρατίδιο Καραμάν. 
Όμως από το 1415 ως το 1424 η περιοχή κατακτήθηκε ξανά, οριστικά αυτή τη 
φορά, από τους Οθωμανούς.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

                                                
1 Για την κατάκτηση της περιοχής περισσότερα βλ. Uzunçarşılı, İ.H., Osmanlı Tarihi: 
τομ.1 Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmalı 
Devleti’nin kuruliundan İstanbul’un fethinde kadar (Ankara 19885).   
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Μετά την ένταξη της Πισιδίας στο Οθωμανικό κράτος η περιοχή αυτή 
αποτέλεσε ιδιαίτερη διοικητική περιφέρεια, το σαντζάκι Χαμίντ, όπου 
εντάχθηκαν οικισμοί όπως το Gölhisar, το Burdur (Βουρδούριο), εξέλιξη 
βυζαντινού οικισμού στα παράλια της Ασκανίας λίμνης, η Isparta (Σπάρτη), το 
Uluborlu (Απολλωνία), το İrle, το Gönen, το Ağlasun (Σαγαλασσός), το 
Eğridir (Ακρωτήρι), το Anamas, το Yalvac (Αντιόχεια), η Yuva, το Afşar και 
το Karaağac που μετατράπηκαν σε επιμέρους διοικητικές έδρες.  

Είναι γνωστό ότι η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής παρουσίασε 
μεγάλες αλλαγές από το 12ο αιώνα. Ήδη από την εποχή των Σελτζούκων είχαν 
εγκατασταθεί πολλοί Τουρκομάνοι οι οποίοι ζούσαν ως νομάδες. Σταδιακά, 
ένα μέρος των Ορθοδόξων εγκατέλειψε την περιοχή και διέφυγε προς τα 
βυζαντινά εδάφη, ενώ άλλοι εξισλαμίστηκαν. Οι κάτοικοι των πόλεων και των 
μεγάλων οικισμών, ωστόσο, προτίμησαν, στην πλειονότητά τους, να 
παραμείνουν στις εστίες τους. Περαιτέρω μείωση των Ορθοδόξων σημειώθηκε 
στα τέλη του 15ου και κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. 
Έτσι, ο μη μουσουλμανικός φορολογούμενος πληθυσμός το έτος 1488 
ανερχόταν σε 494 νοικοκυριά και 112 χήρες. Το 1489 ο αριθμός των 
νοικοκυριών μειώνεται, χωρίς μεγάλες μεταβολές, σε 491 και φτάνει το 1490 
σε 489 χωρίς όμως να μειωθεί ο αριθμός των χηρών στις επόμενες 
καταγραφές.1 Η τάση εξακολούθησε να είναι πτωτική στις αρχές του 16ου 
αιώνα, εξαιτίας ενδεχομένως των αναταραχών των οπαδών του Σαχ Κουλού.2 
Το 1528, σύμφωνα με τις γενικές καταγραφές του σαντζακιού, ο συνολικός 
πληθυσμός των Ορθοδόξων νοικοκυριών του σαντζακιού ανερχόταν σε 300, 
ενώ των Μουσουλμάνων ανερχόταν σε 21.622.3   
  
Αστικός πληθυσμός. 
Η πλειονότητα των Ορθοδόξων του σαντζακιού τουλάχιστον από τα τέλη του 
15ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα ήταν κάτοικοι των πόλεων. Ο σημαντι-
κότερος πληθυσμός Ορθοδόξων των αστικών κέντρων διέμενε στην Isparta, 
στην Barla, στο Eğridir, στο Uluburlu και στο Burdur. Στη Isparta το 

                                                
1 Βλ. Barkan, Ö., “894 (1488/1489) yılı Cizyesinin tahsilâtına âit muhasebe 
Bilânçoları”, Belgeler 1 (Ιανουάριος 1964) σελ. 108, πίνακας αρ.2.  
2 Για τις εξεγέρσεις και ταραχές που έλαβαν χώρα στην περιοχή βλ. Tekindağ, Ş., “Şah 
Kulu Baba Tekeli İsyani”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, τομ. 3 (1967), σελ. 34-39 
και τομ. 4 (1968) σελ. 54-59.   
3 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, (İzmir 1998), σελ. 230. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί πως ο όρος «νοικοκυριό» (hane) αποτελεί φορολογική κατηγορία 
και όχι αναγκαστικά μια «φυσική» οικογενειακή μονάδα. Οι χήρες και οι άγαμοι 
άνδρες καταγράφονταν χωριστά. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές αφορούσαν σε όλους 
τους φορολογούμενους Οθωμανούς υπηκόους χωρίς διάκριση θρησκείας, καταγωγής 
και οικονομικής δύναμης.  
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1478 ο πληθυσμός των Χριστιανών (gebrân) ανερχόταν σε 47 νοικοκυριά σε 
σύνολο 497. Αργότερα, στις αρχές του 16ου αιώνα, ο αριθμός των νοικοκυριών 
των Χριστιανών αυξήθηκε σε 53.1  

Αντιθέτως, στη διάρκεια του 16ου αιώνα παρατηρούμε μείωση των 
χριστιανικών νοικοκυριών. Το 1528 ο αριθμός τους ανέρχεται σε 55 
νοικοκυριά αλλά αργότερα, το 1568, σε 40, ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών 
των Μουσουλμάνων αυξήθηκε αρκετά σε σχέση με τους Χριστιανούς.2 
Σύμφωνα με τις καταγραφές του κεφαλικού φόρου στα μέσα Νοεμβρίου 1643 
ο πληθυσμός των αρρένων ενήλικων Χριστιανών Ορθόδοξων της πόλης ήταν 
112.3 Περίπου στα 1671/72 επισκέφτηκε τη Isparta ο περίφημος Οθωμανός 
περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί (Evliya Çelebi) και την περιγράφει ως «κομψή» 
(müzeyen) και «γλυκιά πόλη» (şehri şirini Isparta). Αναφέρει επίσης ότι οι 
Ορθόδοξοι κάτοικοι της Isparta ήταν τουρκόφωνοι. 4  Το ίδιο συνέβαινε και με 
τους Αρμένιους, οι οποίοι το 1708 ήρθαν ως πρόσφυγες από την Περσική 
Αυτοκρατορία και εγκαταστάθηκαν στη Isparta. Το 1872 οι Αρμένιοι είχαν πια 
δημιουργήσει δική τους συνοικία.5  

 

          
        
        Η Σπάρτη Πισιδίας (Isparta), σε φωτογραφία των αρχών του 20ου  αιώνα.  

                                                
1 Όπ.π., σελ. 47-48.  
2 Όπ.π., σελ. 49. 
3 Όπ.π., σελ. 210. 
4 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi seyahatnamesi, τομ 9 Anadolu, Suriye, Hicaz (1671-
1672), (İstanbul 1935), σελ. 283-284. 
5 Isparta vıllığı: Cumhuriyetimizin 60 yılda, (Ankara), σελ. 30-31.  
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Το 1522 υπήρχαν στη Isparta 17 συνοικίες και ως το 1568 ο αριθμός των 
συνοικιών ανήλθε σε 23. Αμιγώς χριστιανική ήταν μόνο μια συνοικία, η 
λεγόμενη «των γκιαούρηδων» (gebrân).1 Στα τέλη του 16ου αιώνα σημειώνεται 
μετανάστευση Μουσουλμάνων προς την Isparta και ίδρυση της συνοικίας των 
Μεταναστών (Muhacir mahallesi), χωρίς όμως να αναφέρεται ο τόπος της 
καταγωγής τους. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα να 
αυξηθεί και ο αριθμός των συνοικιών το 1591 σε 30. Στην καταγραφή αυτή 
δεν  αναφέρεται ορθόδοξη συνοικία. Είτε πρόκειται για παράλειψη, είτε για 
αλλαγή ονόματος, είτε για συγχώνευση συνοικιών. Η αύξηση του πληθυσμού 
της πόλης μάλλον οφείλεται στις εξεγέρσεις και ταραχές των Τζελαλήδων2 που 
έλαβαν χώρα στην περιοχή, οι οποίες ανάγκασαν αρκετούς χωρικούς να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στη Isparta. 

Τα δημογραφικά δεδομένα μεταβάλλονται κατά τους δύο επόμενους 
αιώνες. Η ίδρυση εκκλησιών στα 1650, στα 1750 και στα 1794 δείχνει την 
αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού της πόλης. Το πρώτο κτίριο ήταν το 
παρεκκλήσι του Αγ. Νικολάου που χτίστηκε το 1650. Στα 1750 οικοδομήθηκε 
η εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα και στα τέλη του 18ου αιώνα, το 1794, η 
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, προφανώς μετά από την αύξηση του Ορθοδόξου 
πληθυσμού.3 Την εποχή που επισκέφθηκε την περιοχή ο Άγγλος περιηγητής 
Arundell, περίπου το 1830, στην πόλη λειτουργούσαν 4 εκκλησίες.4 Όσον 
αφορά τον πληθυσμό της πόλης Εγριντίρ στη διάρκεια της οθωμανικής 
περιόδου, η πρώτη αναφορά γίνεται το 1478. Σύμφωνα με αυτήν στην πόλη 
κατοικούσαν 516 (φορολογούμενα) πρόσωπα από τα οποία 22 ήταν 
Ορθόδοξοι. Το 1501, στην επόμενη καταγραφή, βρίσκουμε μια μικρή αύξηση 
του Ορθοδόξου πληθυσμού σε 25 πρόσωπα. Αντίθετα, στην ίδια καταγραφή ο 
μουσουλμανικός πληθυσμός μειώθηκε σε 310. Η ραγδαία μείωση του 
πληθυσμού των χριστιανών παρατηρείται από το 1522 όπου καταγράφονται 
μόνο 5 άτομα. Αντίθετα οι Μουσουλμάνοι είχαν αυξηθεί σε 452. Το 1568  
αυξάνεται ξανά ο πληθυσμός της πόλης με τη μεγαλύτερη αύξηση να 
παρατηρείται μεταξύ των Μουσουλμάνων. Έτσι καταγράφονται στην ίδια 
χρονολογία 569 Μουσουλμάνοι και 8 Ορθόδοξοι.5 

                                                
1 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, (İzmir 1998), σελ. 49. 
2 Βλ. Akdağ, M., Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgas.Celalî İsyanları (İstanbul 
1995). 
3 Βλ. Σαπουντζάκης, Χαρ.Δ., Η ελληνική παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας (στα τελευταία 
200 χρόνια πριν από την καταστροφή), (Ν. Ιωνία 1983), σελ. 10. 
4 Βλ. Arundell, F.V.J., Discoveries in Asia Minor: including a description of the ruins 
of several ancient cities and specially Antioch of Pisidia, τομ. 1. (London 1834), 
σελ.350. 
5 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, (İzmir 1998), σελ. 50 και 51 
όπου υπάρχει και πίνακας. 
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Το Νησί που βρίσκεται κοντά στην πόλη Eğridir καταγράφεται ως 
συνοικία της πόλης. Η σημερινή ονομασία του είναι Yeşilada αλλά στην 
πρώιμη Οθωμανική περίοδο ονομαζόταν Nis που προφανώς προέρχεται από το 
ελληνικό όνομά του «νήσοι», όπως μας πληροφορεί ο Arundell.1 Στο Νησί από 
την εποχή των Σελτζούκων έως την Οθωμανική περίοδο ζούσαν Ορθόδοξοι. 
Πρώτη αναφορά στον πληθυσμό του έχουμε από τις καταγραφές του 1478, 
σύμφωνα με τις οποίες στον οικισμό συνολικά κατοικούσαν 69 άτομα, από τα 
οποία οι 54 ήταν Ορθόδοξοι. Αργότερα το 1501 ο αριθμός των Ορθοδόξων 
αυξάνεται σε 60 αλλά ο μουσουλμανικός πληθυσμός παραμένει ίδιος. Στις 
επόμενες καταγραφές του πληθυσμού του νησιού από το 1522 και το 1568 δεν 
συναντάμε μεγάλες μεταβολές μεταξύ των ορθοδόξων.  
 

 
 

Το Εγερδίρ (Eğridir) και το Νησί σε σύγχρονη φωτογραφία.  
 
 Αντίθετα ο μουσουλμανικός πληθυσμός αυξήθηκε από 31 το 1522 σε 48 το 
1568.2 Ο Γάλλος περιηγητής Paul Lucas που επισκέφτηκε την περιοχή στις 
αρχές του 18ου αιώνα αναφέρει ότι «το κάστρο της, το οποίο είναι σε αρκετά 
καλή κατάσταση, βρίσκεται πάνω από την όχθη μιας λίμνης, την οποία 
ονομάζουν Göl Igridi (Λίμνη του Εγριντίρ). Ένα από αυτά τα νησιά, σε 
απόσταση μισού μιλίου από το κάστρο, κατοικείται μόνο από Χριστιανούς.»3 
Αργότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Arundell μας πληροφορεί ότι 

                                                
1 Βλ. Arundell, F.V.J., Discoveries in Asia Minor: including a description of the ruins 
of several ancient cities and specially Antioch of Pisidia, τομ. 1. (London 1834), 
σελ.334. 
2 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, (İzmir 1998), σελ. 50 και 51 
όπου υπάρχει και πίνακας. 
3 Lucas, P., Voyage du Sieur Paul Lucas, fait par ordre du roi dans la Grèce, l'Asie 
Mineure, la Macédoine et l'Afrique. Tome premier. Contenant la description de la 
Naolie, de la Caramanie, & de la Macédoine (Amsterdam 1714) σελ. 253. 
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υπάρχουν δύο νησιά. Στο ένα νησί, το οποίο ανήκει στο Οθωμανό διοικητή, 
όλοι οι κάτοικοι είναι Ορθόδοξοι, ενώ στο άλλο κατοικούν Ορθόδοξοι και 
Μουσουλμάνοι. Ένα μέρος του Ορθοδόξου πληθυσμού του, γράφει, κατάγεται 
από την Κύπρο, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε εγκαταστάθηκαν στο νησί.1 
Άλλη σημαντική ελληνορθόδοξη παρουσία βρισκόταν στο Uluburlu με 83 
άτομα, ενώ στο Burdur, άλλη πόλη του σαντζακιού, παρατηρούμε ότι ο 
πληθυσμός των Ορθοδόξων από τα 22 νοικοκυριά το 1478 αυξήθηκε στο 1522 
σε 40.2 
 
Αγροτικός πληθυσμός. 

Η γεωργία αποτελούσε βασική ενασχόληση των κατοίκων και 
πλουτοπαρα-ωγική πηγή του σαντζακιού. Οι πρώτες δημογραφικές πηγές της 
Οθωμανικής περιόδου μαρτυρούν ότι η πληθυσμιακή σύνθεση του σαντζακιού 
ήταν περισσότερο αγροτική και νομαδική παρά αστική. Έτσι στις καταγραφές 
του 1478 ο αριθμός του φορολογούμενου πληθυσμού των πέντε πόλεων του 
σαντζακιού Χαμίντ, δηλαδή Ulubolru, Isparta, Burdur, Eğridir, Gönen, 
ανερχόταν σε 1.983 άτομα, ενώ σε όλο το σαντζάκι ο αριθμός των 
φορολογούμενων ατόμων ανερχόταν σε περίπου 31.000. 3 Ωστόσο και ο 
φορολογούμενος πληθυσμός της υπαίθρου του σαντζακιού είχε ανοδική τάση, 
παρά τις ταραχές και τις δύσκολες περιόδους. 

Από την πρώτη οθωμανική καταγραφή του 1475 και από τις 
μεταγενέστερες πληροφορούμαστε ότι ο ορθόδοξος πληθυσμός της υπαίθρου 
ζούσε σε γαίες που τελούσαν υπό καθεστώς τιμαρίου, χασίου ή βακουφιού. 
Στο Karakay του Burdur από τα τιμάρια του Μαχμούτ Τσελεμπί (Mahmut 
Çelebi), αδελφού του Τσανταρλί Χαλίλ Πασά (Çandarli Halil Paşa), 
κατοικούσαν 13 ορθόδοξες οικογένειες.4 Σε άλλες περιπτώσεις οι Ορθόδοξοι 
του ίδιου οικισμού μπορούσαν να είναι καλλιεργητές γαιών που εντάσσονταν 
σε διαφορετικό καθεστώς: στον οικισμό Barla 89 Ορθόδοξοι ζούσαν σε 
εκτάσεις γης που λειτουργούσαν υπό καθεστώς ζιαμετιού, και άλλοι 15 σε 
τιμάρια.5 Όμως σε όλη την περιοχή του σαντζακιού μόνο 64 Ορθόδοξοι 
ζούσαν σε καθεστώς βακουφίου. Σε πολλές περιπτώσεις η υπαγωγή αυτή 
θεωρούταν ως ένα είδος προνομίου όσον αφορά την προστασία των χωρικών 
από τις αυθαιρεσίες των διοικητών και κρατικών υπαλλήλων. Τα περισσότερα 

                                                
1 Βλ. Arundell, F.V.J., Discoveries in Asia Minor: including a description of the ruins 
of several ancient cities and specially Antioch of Pisidia, τομ. 1. (London 1834) 
σελ.334. 
2 Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, (İzmir 1998), σελ. 55. 
3 Βλ. Cook, M.A., Population pressure in Rural Anatolia 1450-1600 (London 1972) 
σελ. 40, 90. 
4 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı (İzmir 1998) σελ. 122. 
5 Όπ.π., σελ. 58. 
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χωριά δόθηκαν ως τιμάρια από τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής περιόδου, αν 
και το σύστημα αυτό προϋπήρχε από την εποχή των Σελτζούκων και των 
Χαμίντ με την ονομασία Τιούλ (Tiyul) ή suyurgal.1  

Από τα γεωργικά προϊόντα το σιτάρι και το κριθάρι ήταν τα πιο σημαντικά 
και καλλιεργούνταν ακόμα και από τους κατοίκους των πόλεων της Πισιδίας. 
Οι καλλιέργειες αυτές μαρτυρούνται σε πρώιμες οθωμανικές πηγές, πράγμα 
που σημαίνει ότι υπήρχαν ήδη από την εποχή των Χαμίντ, ή ακόμη και από τα 
χρόνια των Σελτζούκων. Το σαντζάκι Χαμίντ ήταν μια από τις περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που εφοδίαζε την Κωνσταντινούπολη με τα 
σιτάρια του, τα οποία μεταφέρονταν οδικώς στην Αττάλεια και από εκεί δια 
θαλάσσης στην πρωτεύουσα. Το σιτάρι παρέμεινε το πιο σημαντικό αγροτικό 
προϊόν του σαντζακιού μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.2 Άλλη σημαντική 
καλλιέργεια της περιοχής ήταν του βαμβακιού. Σύμφωνα με τις φορολογικές 
καταγραφές του 16ου αιώνα στο σαντζάκι Χαμίντ 11 χωριά καλλιεργούσαν 
αποκλειστικά βαμβάκι. Εκτός των άλλων το άλλο σημαντικό αγροτικό προϊόν 
του σαντζακιού ήταν το άσπρο ρύζι. Οι σημαντικότερες περιοχές 
ρυζοκαλλιέργειας από «ειδικευμένους» γεωργούς- ρυζοπαραγωγούς 
(Çeltükçü) ήταν οι διοικητικές περιφέρειες Keçiborlu και Ağlasun, όπου 
ζούσαν Ορθόδοξοι, αλλά δεν είναι γνωστό αν αυτοί ασχολούνταν με αυτή την 
καλλιέργεια 3 

Όμως ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα, ειδικά από το 16ο 
αιώνα και εξής, ήταν η παπαρούνα. Από τα τέλη του 18ου αιώνα οι αγρότες 
κάποιων περιοχών της Πισιδίας που παρήγαγαν κριθάρι, λόγω της ζήτησης 
από Ορθόδοξους κυρίως εμπόρους, αντικατέστησαν την καλλιέργειά τους με  
αυτήν της παπαρούνας. Στον επόμενο αιώνα η καλλιέργεια αυτή εξελίχθηκε σε 
σημαντικό εμπορικό προϊόν του σαντζακιού. Η  ζήτησή του μάλιστα  
αυξήθηκε λόγω του Πολέμου του οπίου (1839) στην Κίνα και σταδιακά, έως 
την περίοδο του Τανζιμάτ, η τιμή του είχε ανοδική τάση.  

Κατά τις περιόδους των εξεγέρσεων και αναταραχών του 16ου και 17ου 
αιώνα ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε, αφού πολλοί αγρότες εγκαταστά-
θηκαν στις πόλεις με συνέπεια την ερήμωση της υπαίθρου και την καταστροφή 
των καλλιεργειών. Στις καταγραφές του 1475-1481 του σαντζακιού ο αριθμός 

                                                
1 Για την λειτουργία του συστήματος πριν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Μ. Ασία 
βλ. Paydaş, K., “Moğol ve Türk-İslâm Devletlerinde Suyurgal Uygulaması”, Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Güz 39 (2006) σελ. 195-218. 
2 Βλ. “Isparta”, Yurt Ansiklopedisi, τομ. 5 (İstanbul 1982) σελ. 3627. 
3 Είναι γνωστό ότι στην Μικρά Ασία στη Βυζαντινή περίοδο δεν υπήρχε καλλιέργεια 
ρυζιού. Την καλλιέργεια αυτή διαδόθηκε μέσω των Τούρκων που εγκαταστάθηκαν στη 
Μ. Ασία. Αργότερα στην Οθωμανική περίοδο επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι κάτοικοι των χωριών που καλλιεργούσαν ρύζι λόγω 
ιδιαιτερότητα της παραγωγής κατείχαν κάποια προνόμια.   
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των χωριών ανερχόταν σε 510, στις καταγραφές του 1501 όμως ο αριθμός 
αυτός μειώθηκε δραματικά σε 254, πράγμα που βεβαιώνει την καταστροφή και 
εγκατάλειψη των χωριών. Σίγουρα η περίοδος αυτή ήταν δύσκολη, όχι μόνο 
για τους Ορθόδοξους της υπαίθρου, αλλά συνολικά για όλους του κατοίκους 
των χωριών. Η ερήμωση των χωριών είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την άνοδο της 
τιμής των βασικών αγροτικών προϊόντων όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Έτσι 
για παράδειγμα η τιμή του σιταριού ενός μόδιου στο σαντζάκι Χαμίντ το 1478 
από 30 άσπρα έφτασε στα 50 το 1490.1 Όμως σταδιακά, μετά την 
αποκατάσταση της ασφάλειας από την κεντρική διοίκηση, η αγροτική ζωή 
ανέκαμψε. Έτσι μέχρι το 1523 ο αριθμός των χωριών αυξήθηκε ξανά σε 491 
και το 1567/68 ανήλθε σε 505.2 Φυσικά οι εξεγέρσεις και οι συνεχείς 
αναταραχές επηρέασαν και τους Ορθόδοξους κατοίκους των πόλεων. Έτσι 
αρκετοί Ορθόδοξοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους αναζητώντας περισσότερη 
ασφάλεια σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον 
οικισμό Keçiborlu όπου στις καταγραφές του 1478 υπήρχαν 10 
φορολογούμενοι Ορθόδοξοι, αλλά αργότερα, το 1522, ο πληθυσμός αυτός 
μειώθηκε σε μόνο 2.3 Την εποχή της επίσκεψης του περιηγητή Arundell, στις 
αρχές του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι ο οικισμός είχε μετατραπεί σε αμιγώς 
μουσουλμανικό με 150 νοικοκυριά.4 Μπορεί αυτή η εξαφάνιση των 
Ορθοδόξων του οικισμού να οφείλεται στα δραματικά γεγονότα που έλαβαν 
χώρα και στη διάρκεια των αναταραχών που συνεχίστηκαν και στο 17ο αιώνα. 
Μπορεί και όμως να οφείλεται στο εξισλαμισμό των Ορθοδόξων κατοίκων. 
Παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί ο οικισμός Ağlasun, όπου το 1522 
κατοικούσαν 21 άτομα φορολογούμενων Ορθόδοξων, αλλά στις αρχές του 19ου 
αιώνα δεν κατοικούσε καμία χριστιανική οικογένεια. 

 
 

Οικονομική δραστηριότητα. 
Η κύρια ασχολία των Ορθόδοξων κατοίκων των αστικών κέντρων ήταν η 

βιοτεχνία. Γενικά, αν και δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την πρώιμη 
Οθωμανική περίοδο, φαίνεται πως το πιο σημαντικό επάγγελμα των κατοίκων 
του σαντζακιού ήταν η υφαντική, τέχνη που παραμένει ένα από τα κυριότερα 
επαγγέλματα των Ορθοδόξων έως την περίοδο των Μεταρρυθμίσεων 

                                                
1 Cook, M.A., Population pressure in Rural Anatolia 1450-1600 (London 1972), σελ. 7 
υποσημείωση 3 και Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı (İzmir 1998) 
σελ. 104. 
2 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı (İzmir 1998) σελ. 65. 
3 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı (İzmir 1998) σελ. 57. 
4 Arundell, F.V.J., A visit of the seven churches of Asia; with an excursion into Pisidia, 
containing remarks on the Geography and antiquities of those countries (London 
1828) σελ. 116. 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

283

 
 

(Τανζιμάτ). Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Yasaknâme) του Σεπτεμβρίου 1501 
η ενασχόληση των κατοίκων, με την τέχνη αυτή χρονολογούνταν «από πολλά 
χρόνια» («Hayli zamandan»). 1 Στην κατηγορία όσων ασχολούνταν με την 
υφαντική ανήκαν οι τεχνίτες υφαντουργοί (dokumacı) που παρήγαγαν υφαντό 
(boğası) και φόδρα (astar), καθώς και οι έμποροι αυτών των προϊόντων. Από 
ό,τι φαίνεται αυτές οι συντεχνίες ήταν μικτές, δηλαδή τα μέλη τους 
περιλάμβαναν Μουσουλμάνους και Ορθόδοξους, διότι στο Οθωμανικό 
έγγραφο δεν προσδιορίζεται  σε ποια θρησκευτική κατηγορία ανήκαν. Βασικός 
προορισμός αυτών των προϊόντων ήταν η Κωνσταντινούπολη. Οι Οθωμανοί 
με φιρμάνι του 16ου αιώνα όρισαν τη συμμόρφωση των συντεχνιών του 
σαντζακιού με τα καθορισμένα από το κράτος μεγέθη του παραγομένου 
υφάσματος,2 πράγμα που σημαίνει πως οι ντόπιοι είχαν αυθαιρετήσει. 
Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα για την υπόθεση 
αυτή. 

Τα βαφεία ήταν άλλη μια σημαντική βιοτεχνία του σαντζακιού. Ήδη από 
το 1522 μας είναι γνωστή η λειτουργία τους σε μεγάλους οικισμούς όπως το 
Gönen, η Isparta, το Eğridir και το Yalvaç. Η λειτουργία μεγάλων 
εργαστηρίων βαφέων συνεχίστηκε στον επόμενο αιώνα σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του Katib Çelebi στα μέσα του 17ου αιώνα.3 Ακόμα και τα 
βαμβακερά υφάσματα και μεταξωτά κρεπ (bürüncek) της Προύσας 
βαφόντουσαν σε εργαστήρια του σαντζακιού Χαμίτ. Τα βαμμένα υφάσματα 
του σαντζακιού μεταφέρονταν στην Κωνσταντινούπολη και, μέσω της Μαύρης 
Θάλασσας, διοχετεύονταν στις αγορές της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της 
Τρανσυλβανίας. Άλλη σημαντική βιοτεχνική δραστηριότητα ήταν η 
σαπωνοποιΐα. Ήδη από το 1522 λειτουργούσαν εργαστήρια σαπουνιού στο 
χωριό Karakent του Burdur και στο Gönen, το Uluborlu, το Eğridir και τη 
Barla. Η ύπαρξη των εργαστηρίων υποδηλώνει και την ελαιοκαλλιέργεια στις 
αναφερόμενες περιοχές, καθώς το λάδι ήταν η βασική πρώτη ύλη για την 
κατασκευή σαπουνιού.  

 

                                                
1 Βλ. Akgündüz, A., Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahılillari, II kitap: II. 
Bâyezid Devri Kanunnâmeleri (İstanbul 1990) σελ. 175-177. 
2 Όπ.π. 
3 Βλ. Arıkan, Zeki, XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı (İzmir 1998) σελ. 115.  
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Φυσικά με το κερδοφόρο εμπόριο αυτών των βιοτεχνικών και αγροτικών 

προϊόντων ασχολούνταν και οι Ορθόδοξοι κάτοικοι των πόλεων. Το εμπόριο 
στην  περιοχή αυτή είχε ανθίσει ήδη από την περίοδο των Σελτζούκων, όταν η 
Πισιδία μετατράπηκε σε αρτηρία που συνέδεε το βορρά με το νότο της Μ. 
Ασίας. Φυσικά η μέριμνα των Σελτζούκων και αργότερα των Χαμίντ να 
ιδρύσουν καραβάν-σεράγια και χάνια βοήθησε σε αυτή την ανάπτυξη. Ήδη 
από την ίδια περίοδο η πρωτεύουσα των Χαμίντ, η πόλη Eğridir, είχε 
μετατραπεί σε σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο.  

Η οικονομία των Ορθοδόξων κατοίκων του σαντζακιού Χαμίντ 
ανακάμπτει από το 18ο αιώνα και συνεχώς αναπτύσσεται στο 19ο  αιώνα έως 
την Μικρασιατική Καταστροφή. Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι Ορθόδοξοι 
κάτοικοι ήταν από τους σημαντικότερους έμπορους της περιοχής σχεδόν σε 
όλες τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το 
εμπόριο χαλιών, το κερδοφόρο εμπόριο οπίου,1 και η παραγωγή ροδελαίου. 
Ένα μέρος της οικονομικής ευμάρειας των Ορθοδόξων κατοίκων της περιοχής 
Πισιδίας από το 19ο αιώνα ως το διωγμό τους, μετουσιωνόταν σε ουσιαστική 
συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή του ελληνισμού όχι 
μόνο στην Πισιδία αλλά και γενικότερα.  

                                                
1 Βλ. Arundell, F.V.J., Discoveries in Asia Minor: including a description of the ruins 
of several ancient cities and specially Antioch of Pisidia, τομ. 2. (London 1834) σελ.1-
2. 

Χαλί τύπου Isparta και  
βιομήχανοι χαλιού  

από τη Σπάρτη Πισιδίας. 
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Συνοπτικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της 
περιοχής, παρά τον μικρό σχετικά πληθυσμό τους σε σχέση με τους 
Μουσουλμάνους κατοίκους, από την πρώτη Οθωμανική κατάκτηση έως τα 
τέλη του 18ου αιώνα συμμετείχαν δυναμικά στην αγροτική και βιοτεχνική 
ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικά η δραστηριότητά τους στον τομέα της 
υφαντικής κατέστησε την πόλη της Isparta ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
του βιοτεχνικού αυτού κλάδου. Ήταν τέτοια η ανάπτυξη, ώστε η Ορθόδοξη 
κοινότητα της Πισιδίας κατά τους επόμενους αιώνες ήταν μια από τις 
ευρωστότερες της Μικράς Ασίας. Περαιτέρω έρευνα στα οθωμανικά αρχεία 
της Τουρκίας είναι βέβαιο ότι θα αποδείκνυε με τρόπο πιο ανάγλυφο το 
μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας των Ορθοδόξων στην περιοχή αυτή 
κατά την περίοδο που εξετάσαμε.  
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                  Έλια Κυφωνίδου  

 
Ανατολικό Ιδεώδες: Η άλλη όψη της Οργάνωσης 

Κωνσταντινουπόλεως. 
 
«Γιατί τα μηνάει αυτά ο Δέρκων1; Δεν ξεύρεις, αδελφέ, πως εδώ υπάρχει μια 

οργάνωση που μπορεί να βγάλη και σένα και τον Δέρκων και μένα;» Ο λόγος 
ανήκει στον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ' (1834-1912) και αποτελεί απάντηση στις 
διαμαρτυρίες του μητροπολίτη Δέρκων για παραινέσεις που του έγιναν σχετικά 
με το επιτελούμενο έργο στην εκκλησιαστική του περιφέρεια2. Με τον τρόπο 
αυτό, ο Πατριάρχης αποκάλυψε άθελά του, ενώπιον ακροατηρίου, την ύπαρξη 
μιας μυστικής οργάνωσης, οριοθετώντας μάλιστα ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο 
δράσης: Κωνσταντινούπολη, 1908. Δεν χρειάζεται, προφανώς, να 
επισημάνουμε τα νέα δεδομένα που συνεπάγεται το συγκεκριμένο έτος για τον 
υπό διαμόρφωση οθωμανικό κόσμο.  

Πέραν, λοιπόν, της κάποιας δόσης υπερβολής που εμπεριέχουν τα λόγια 
του Πατριάρχη σχετικά με την παντοδυναμία της οργάνωσης, η ουσία παρα-
μένει μία: μέσα από τις νέες πολιτικές συνθήκες που δημιούργησε η Νεοτουρ-
κική Επανάσταση, μια μυστική οργάνωση επωμίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το 
βάρος της πολιτικής έκφρασης των εξωελλαδικών ελληνορθόδοξων πληθυ-
σμών. Βεβαίως, η ίδρυση της «Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως» δεν αποτελεί 
γέννημα των νέων συνθηκών, που επικράτησαν στην Αυτοκρατορία, μετά την 
ανακήρυξη του συντάγματος. Προηγείται έναν τουλάχιστον χρόνο: οι ιδρυτές 
της, ο στρατιωτικός Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης και ο διπλωμάτης Ίων 
Δραγούμης φθάνουν στην Πόλη την άνοιξη του 1907.  

                                                
1 Στο μητροπολιτικό θρόνο της Μητρόπολης Δέρκων (Ανατολική Θράκη), με έδρα τα 
Θεραπειά, βρισκόταν στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Καλλίνικος Φωτιάδης (1841-
1926).  
2 Το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταφέρει ο Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης στο έργο του 
Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Βερέμης – Κ. Μπούρα (επιμ.), Δωδώνη, Αθήνα 
– Γιάννενα 1984, σ. 70. 
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Τα νέα συνταγματικά δεδομένα στην Αυτοκρατορία, ωστόσο, μετά το 
1908, επισφραγίζουν τον βαρύνοντα ρόλο της οργάνωσης στις οθωμανικές 
εξελίξεις – αυτόν της κωδικοποίησης ενός νέου προγράμματος δράσης για τον 
εξωελλαδικό ελληνισμό, που αναλαμβάνει να αποκαταστήσει στην πράξη τους 
περιορισμούς, που συνεπαγόταν ο θεσμικός ρόλος του Πατριαρχείου στο 
οθωμανικό κράτος, από τη μια πλευρά,  και η ασυνάρτητη ελλαδική πολιτική, 
από την άλλη.  

Η «Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως» θα τερματίσει την δράση της το 
1914, όταν ανακαλύπτεται από τις τουρκικές αρχές. Έχει προηγηθεί η ουσια-
στική αποδυνάμωή της, μετά τη φυγή των ιδρυτών  της,  Σουλιώτη-Νικολαΐδη 
και Δραγούμη, τρία περίπου χρόνια νωρίτερα. 

 
Σκέψις και Ενέργεια.  

«Σκέψη και ενέργεια, αυτοί είναι δύο παράγοντες που η συλλογιά τους τον 
παίδεψε πολύ ώσπου να αποφασίσει πως τους χρειάζεται και τους δύο για να 
ζήσει στα γεμάτα1». Ακολουθώντας τη δραγούμεια διάκριση μεταξύ «σκέψης» 
και «ενέργειας», θα επικεντρωθώ, παραμερίζοντας την πολιτική πρακτική, στην 
άλλη όψη της Οργάνωσης – αυτή των ιδεολογικών αναζητήσεων των ιδρυτών 
της. Στο ευρύ φάσμα των πνευματικών τους αναζητήσεων θα ήταν χρήσιμη μια 
εκ των προτέρων ανίχνευση των κοινών επιλογών, συγκυριακών ή μη: αντίθεση 
στον ελλαδικό μεγαλοϊδεατισμό, αντιδυτικισμός, αντιβενιζελισμός. 

Σταθμοί μιας κοινής πορείας: Δεν είναι το γεγονός αυτό καθαυτό της 
ίδρυσης, που φέρνει κοντά δύο πρωταγωνιστές της, τον Ι. Δραγούμη και τον 
Αθ. Σουλιώτη-Νικολαΐδη. Η ίδρυση της Οργάνωσης θα αποτελέσει τη συνέχεια 
μιας παλιάς και ήδη δοκιμασμένης συνεργασίας. Οι δεσμοί, που συνδέουν τους 
δύο συνεργάτες μεταξύ τους ανάγονται στο ίδιο τους το παρελθόν: αρχικά, στην 
κοινή τους ηλικιακή αφετηρία, έπειτα στην κοινή μακεδονική τους δράση. Ο 
Δραγούμης (1878-1920) και ο συνομήλικος Σουλιώτης (1878-1945) ανήκουν 
στην ίδια γενιά. Είναι και οι δύο περίπου είκοσι χρονών, όταν μετά την ήττα 
του 1897, θα βιώσουν τα αποτελέσματα της εθνικής ταπείνωσης και της 
δυτικής επέμβασης στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για ένα μάθημα ζωής που 
θα προσδιορίσει ολόκληρη την μετέπειτα πορεία τους: η απογοήτευση τους από 
το κράτος και η στροφή τους προς τους εκτός ελλαδικής επικράτειας 
ελληνορθόδοξους πληθυσμούς2. Εκτός της τότε ελληνικής επικράτειας, 
καταγράφεται, το 1906, και η πρώτη τους συνάντηση στο Δεδέαγατς 
(Αλεξανδρούπολη), όταν ο Δραγούμης, ως υποπρόξενος στην περιοχή και ο 
Σουλιώτης, στο πλαίσιο μιας άλλης μυστικής Οργάνωσης θα συνεργαστούν για 

                                                
1 Ι. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί, Θεσσαλονίκη 1994 (α΄ έκδοση 1911), σ. 70-71. 
2 Θ. Βερέμης, «Από το εθνικό κράτος στο έθνος δίχως κράτος», στο Εθνική ταυτότητα 
και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1977, σ. 32. 
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Ο Ίων Δραγούμης. 

τις ανάγκες του Μακεδονικού Αγώνα1. Αποτέλεσμα της πρώτης εκείνης 
επιτυχούς συνεργασίας, συνιστά και η δεύτερη συνεργασία στο πλαίσιο της 
νέας οργάνωσης. Από τα πρώτα βήματα της δράσης τους, λοιπόν, εντοπίζεται 
το νήμα που γεφυρώνει τις ενδεχόμενες ιδεολογικές τους διαφορές: η αντίθεση 
τους στον ελλαδικό μεγαλοϊδεατισμό. 

 «Αφ’ ότου έγινε το Ελεύθερο 
Κράτος, όλοι από τον απλοϊκότερο ως τον 
πρωθυπουργό και τον Πατριάρχη, εθνικό 
ιδανικό έχομε να ελευθερώση η Ελλάς τους 
ραγιάδες ομογενείς, κατακτώντας αυτή τα 
μέρη της Τουρκίας όπου οι ομογενείς αυτοί 
κατοικούν. Περιορίζουμε εδαφικά τας 
βλέψεις αυτάς όταν οι περιστάσεις μας 
απογοητεύουν. Αλλά και η μικρότερη ελπίδα 
μας κάνη να βλέπουμε απεριόριστα μακρυά. 
Τούτο διότι εις το βάθος της συνείδησής μας, 
όλοι από τον πειο ανεύθυνο ως τον πειο 
υπεύθυνο έχομε ένα όνειρο, έναν πόθο: τη 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ή το κράτος του Μ. 
Αλεξάνδρου, στην ακμή τους. Αλλά όμως, και 
αν αλήθεια στάθηκαν ποτέ ελληνικές αυτές οι 
αυτοκρατορίες, τα πράγματα της  Ανατολής 
και του κόσμου είναι τώρα  τέτοια ώστε να 
πραγματοποιήσωμε το ιμπεριαλιστικό μας όνειρο2.» Ο όρος «ιμπεριαλιστικό» 
περικλείει ακριβώς την έννοια της αυτοκρατορίας ως ιδεατής «ελληνικής» 
περιοχής και δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση την ύπαρξη ενός οργανωμένου 
επεκτατικού σχεδίου. Το συγκεκριμένο κείμενο του 1908 παρουσιάζει δυο 
όψεις – μια φανερή και μια κρυμμένη. Εκείνο που δίνεται ευκρινώς είναι το 
νόημα του ελλαδικού μεγαλοϊδεατισμού: η απελευθέρωση ολόκληρου του 
ελληνικού «έθνους» ως αποκλειστική αρμοδιότητα του ελληνικού κράτους, ενώ 
εκείνο που απλά υπονοείται είναι η ελλαδική ανεπάρκεια ως προς τον ρόλο 
αυτό. Μια ανεπάρκεια που δεν χρεώνεται απλώς στην εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία αλλά συλλήβδην στον ελλαδικό κόσμο: «Οι Έλληνες του Κράτους 
παραστράτησαν και κατάντησαν ελλαδικοί – αλλοιώτικο είδος ζώο. [...] Να μην 
ακούσουν για τους εξωμερίτες που τους ταράζουν τα πιάνα [...] Την ησυχία τους, 
τη ζωούλα τους να κοιτάζουν, αυτό τους νοιάζει μονάχα, και να μη δουν παρά 

                                                
1 Για τη συνεργασία Δραγούμη-Σουλιώτη επί μακεδονικού εδάφους, βλ. το πρώτο 
μέρος των αναμνήσεων του δευτέρου: Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Οργάνωσις 
Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1959. 
2 βλ. Aθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ό.π., σ. 64-65.   
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πέρα1». Η λύση μοιραία, κατά τους Δραγούμη και Σουλιώτη, θα πρέπει να 
αναζητηθεί εκτός ελλαδικής επικράτειας: σε ό,τι ακριβώς το ίδιο το κράτος 
φαίνεται να έχει αποκλείσει – στο εκτός των ορίων του ελληνικό «έθνος»: 
«Θαυμάζω το κουράγιο σας να θέλετε και να νομίζετε οτι το Ρωμαίικο μπορεί να 
διορθωθεί στην Αθήνα. Αυτό το Ρωμαίικο από τότε που έγινε δεν κάνει τίποτε 
παρά φτού και από την αρχή, κάθε τόσο αποπειράται να διορθωθή, να κάνει 
οικονομίες, στρατό και στόλο. Το να μην έχει διορθωθεί ως τώρα δεν σας 
απογοητεύη λίγο όπως εμένα που νομίζω πως εις την Αθήνα δεν διορθώνεται2;» 

Η ρήξη Σουλιώτη - Δραγούμη, εντούτοις, με τον ελλαδικό μεγαλοϊδεατισμό 
δηλώνει πολλά παραπάνω από την κοινή απογοήτευσή τους από το κρατίδιο: 
την ένταξη τους, οργανική και ιδεολογική, στο κωνσταντινουπολίτικο πολύ-
εθνικό περιβάλλον. Η διάσταση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί εξ αρχής 
δεδομένη. Η κοινή θητεία τους, άλλωστε, στο Μακεδονικό Αγώνα, υπό μορφή 
εντεταλμένης εθνικής υπηρεσίας, τους εντάσσει μάλλον στους μηχανισμούς, 
που τροφοδότησε ο μεγαλοϊδεατισμός παρά τους διαφοροποιεί. Υπάρχει, 
ωστόσο, ένα terminus: η εγκατάστασή τους στην οθωμανική πρωτεύουσα. Στην 
Κωνσταντινούπολη του 1908, χαράσσεται πράγματι η λεπτή διάκριση μεταξύ 
«εθνικής» και «πολυεθνικής» πραγματικότητας. Ο λόγος ανήκει στον 
Σουλιώτη-Νικολαΐδη: « Στην Θεσσαλονίκη, με πείσμα παραμέριζα όλους τους 
πειρασμούς, όλες αυτές τις σκέψεις, όπως και όλες τις εντυπώσεις που μου της 
έφερναν, μη με βγάλουν από το σκοπό για τον οποίο είχα πάει στη Μακεδονία. 
Αλλά στην Πόλη, όλο και συχνότερα έρχονταν ώρες που δεν μπορούσα να 
συγκινούμαι παρά από τη συγγένεια και την κοινή δυστυχία όλων των εθνών της 
Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας και συλλογιζόμουν οτι μόνη σωτηρία τους 
είναι να συνασπισθούν κατά της απ’έξω πιέσεως3.» 

Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε τη νέα κοινή τους αφετηρία: την αναζήτηση 
ενός «εθνικού» ιδανικού, που θα μπορούσε να υποκινήσει σε δράση όχι 
αποκλειστικά το ελληνικό κράτος αλλά το από ελλαδικής πλευράς «αγνοημένο» 
ελληνικό έθνος4. Πρωτεύουσα σημασία αποκτά, πλέον, η επιβίωση ολόκληρου 
του ελληνικού έθνους ανεξαρτήτως της τελικής πολιτειακής μορφής5.  

                                                
1 Ι. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί, ό.π., σ. 14. 
2 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη «Κωνσταντινούπολις, 1 Απριλίου 
1909», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 
3 Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ό.π., σ. 61-62. 
4 «Εγώ για βάση της σκέψης μου βάζω το salus populi, τη σωτηρία, τη ζωή όλου του 
έθνους που με γέννησε», βλ. Ι. Δραγούμης, «Το έθνος, οι τάξες, ο ένας», Νουμάς, αρ. 
271 (25 Νοεμβρίου 1907), σ. 4.  
5 Ίδας [Ι. Δραγούμης], «Ελληνικός πολιτισμός» στο Έρευνα για τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις της φυλής, Αλεξάνδρεια, εκδ. του π. Γράμματα, 1919, σ. 18. Για τον 
κύκλο των συνοδοιπόρων των Δραγούμη–Σουλιώτη προέχει η έννοια της επιβίωσης 
του έθνους, το οποίο στερείται, ωστόσο, οποιουδήποτε κοινωνικού προσδιορισμού, 
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Το έθνος λοιπόν προτάσσεται του κράτους και είναι σαφές ότι το κέντρο 
βάρους των εθνικών προβληματισμών έχει μετατοπιστεί πλέον από το ελλαδικό 
«κέντρο» στον κόσμο της Ανατολής, ο οποίος ταυτίζεται με τον υπό 
διαμόρφωση οθωμανικό κόσμο. Εδώ, οι ομοιότητες φαίνονται, ωστόσο, να 
εξαντλούνται προς το παρόν. Ως προς τις ειδικότερες αναζητήσεις, ο Σουλιώτης 
παρουσιάζεται «ανατολικότερος» και «αυτοκρατορικότερος» έναντι του 
περισσότερο «εθνικιστή» Δραγούμη1. Έτσι, εκεί που ο Σουλιώτης-Νικολαΐδης 
βλέπει την πολιτική αποκατάσταση του μείζονος Ελληνισμού υπό το πρίσμα 
ενός εκτεταμένου Ανατολικού Κράτους με τη συμμετοχή όλων των εθνοτήτων 
της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας στα πρότυπα μιας αυτοκρατορίας, με το 
«πολυεθνικό» περιεχόμενο που ο ίδιος έδινε στη Βυζαντινή2, ο Δραγούμης 
δείχνει να συγκινείται περισσότερο από τη ρεαλιστικότερη προοπτική της 
«πολιτικής ένωσης της φυλής σε κράτος μεγαλύτερο και ανώτερο από το 
Ελλαδικό βασίλειο3», χωρίς βεβαίως η νέα κρατική οντότητα να ταυτίζεται 
αυτονόητα με την «ελλαδική» επέκταση4. Κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της 
παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη (1908-1909), ο Δραγούμης  βρίσκεται 
εγγύτερα, κατά προσωπική του ομολογία, στο ιταλικό πρότυπο (Risorgimento), 
όσον αφορά στη φύση μιας μελλοντικής κρατικής οντότητας. Από το σημείο 
αυτό και πέρα, η δεδομένη ασάφεια αναλαμβάνει να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες γέφυρες: ούτε ο Δραγούμης, από τη μια, διευκρινίζει επαρκώς την 
έννοια ενός κράτους μεγαλύτερου και ανώτερου του ελληνικού5, επιτρέποντας 
κάποιους, έστω και υπεραισιόδοξους «αυτοκρατορικούς» συνειρμούς χωρίς 
όμως τις πολυεθνικές αποχρώσεις του Σουλιώτη6, αλλά ούτε και ο Σουλιώτης, 

                                                                                                             
βλ. την εισαγωγή της Ρένας Σταυρίδη-Πατρικίου στο Δημοτικισμός και κοινωνικό 
πρόβλημα, Αθήνα 1976, σ. νζ΄. Την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης ομάδας ιδεολογικών 
«συνοδοιπόρων», στις τάξεις της οποίας συναντούμε προσωπικότητες όπως ο 
μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, η Πηνελόπη Δέλτα καθώς και η ιδρύτρια 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ επισημαίνει και η 
Ιωάννα Πετροπούλου, «H Πηνελόπη Δέλτα και το Μικρασιατικό Ζήτημα» στο Π. Σ. 
Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, Αλέξανρος Π. Ζάννας (επιμ.), Αθήνα, 
Εστία/Μουσείο Μπενάκη 2006, σ. 364-368. 
1 Η έκφραση ανήκει στον ίδιο τον Δραγούμη, βλ. Ι. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί, ό.π., 
σ. 82. 
2  Ό.π., σ. 81. 
3 Ι. Δραγούμης, ό.π., σ. 135. 
4 Για την ειδικότερη χρήση του όρου «ένωση της φυλής» από τον Δραγούμη και την 
ελάχιστα αυτονόητη σύνδεση της με την επέκταση των κρατικών ορίων, βλ. A. J. 
Panayotopoulos, «The Great Idea" and the vision of Eastern Federation: A propos of 
the views of I. Dragoumis and A. Souliotis-Nikolaidis», ο.π., σ. 336.  
5  βλ. Ι. Δραγούμης, ό.π., σ. 81-82.  
6 Αλλού, ο Δραγούμης κάνει λόγο για την «ένωση της φυλής σε ένα κράτος πιο 
συμμαζεμένο από το βυζαντινό» διατηρώντας ουσιαστικά το «αδιευκρίνιστο» σχετικά 
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από την άλλη, κατορθώνει να αποσαφηνίσει πλήρως το ζήτημα της ελληνικής 
«πρωτοκαθεδρίας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής Ανατολικής αυτοκρατορίας. 
Έτσι μειώνει αισθητά την απόσταση μεταξύ των προσδοκιών περί δημιουργίας 
ενός εκτεταμένου ελληνικού κράτους και μιας αυτοκρατορίας με «ελληνικό» 
χαρακτήρα. 

Ας επιμείνουμε λίγο στο ζήτημα αυτό. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η 
ελληνική «πρωτοκαθεδρία» στο πλαίσιο ενός Ανατολικού συνασπισμού δεν 
αποτέλεσε παρά ζήτημα ελάσσονος σημασίας για τον Σουλιώτη-Νικολαΐδη, 
που άφηνε «να το κανονίση δίκαια ο χρόνος, βέβαιος [...] ότι οι εθνικοί 
πολιτισμοί στη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία είναι συγγενικοί1», όπως ο ίδιος 
σπεύδει να διαβεβαιώσει, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αδιαμφισβήτητη 
πίστη στην πολιτισμική υπεροχή του Ελληνισμού στο χώρο της Ανατολής – 
πίστη, που δικαιολογεί, ως απώτατη δικαίωση των οραματισμών του, την πλέον 
«μεταφυσική» προοπτική του σχηματισμού μιας «ιδιαίτερης Ανατολικής Ράτσας 
[...] που δεν θα έχη  μια γλώσσα, αλλά θα έχη , θα τη διαπνέη  ένα πνεύμα το 
Ιωνικό, το Ελληνικό2». 

Yπογραμμίζεται στο σημείο αυτό, η χρήση του όρου «ελληνικό πνεύμα»: ο 
Ελληνισμός, όχι πλέον ως εθνική υπόσταση αλλά το ελληνικό «πνεύμα» ως 
υπερεθνική ανθρωπιστική αξία3. Η έμφαση στην ύπαρξη ενός «ανατολικού» 
ελληνικού πνεύματος έναντι ενός «εθνικού» ελληνικού κράτους – το πρώτο και 
όχι το δεύτερο προορίζεται να «κυριαρχήσει» στην Ανατολή – είναι το κοινό 
στοιχείο, που συνδέει τη σκέψη των δύο «ανατολικών». Σε αυτό το σημείο 
άλλωστε ο Δραγούμης εντοπίζει την ειδοποιό διαφορά μεταξύ έθνους και 
κράτους: το έθνος μπορεί να δημιουργήσει πολιτισμό, το κράτος όχι. Αυτός 
είναι ο λόγος, που το έθνος προορίζεται να ζήσει ανεξαρτήτως του αν θα 
αποκτήσει κρατική υπόσταση ή όχι4. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπ’όψιν μας 
και αυτή την ξεχωριστή διάσταση κατά την διαμόρφωση της όντως 
«πολυεθνικής» ιδέας του Σουλιώτη: την ενδόμυχη πίστη του στην 
εκπολιτιστική δύναμη του Ελληνισμού, που του επιφυλάσσει μια ούτως ή 
άλλως ηγετική θέση στα πράγματα της Ανατολής – πίστη, που τον 
ευθυγραμμίζει αναπόφευκτα με τον Δραγούμη. Εάν, τώρα, η ασάφεια των 
επιμέρους ζητημάτων (κράτος, αυτοκρατορία) εξασφάλισε μια γέφυρα ανάμεσα 
στις δύο «ιδέες», η πιεστική ιστορική συγκυρία ανέλαβε να δώσει τη δική της 
λύση στα ιδεολογικά αδιέξοδα. 

 
                                                                                                             

με τα γεωγραφικά όρια μιας μελλοντικής ελληνικής επικράτειας, βλ. Ι. Δραγούμης, Ο 
Ελληνισμός μου και οι Έλληνες 1903-1909, Αθήνα 1927, σ. 118.  
1 Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ό.π., σ. 63. 
2 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη «Ιούνιος 1919», ό.π. 
3 J. Panayotopoulos, ό.π., σ. 337. 
4 Ίδας, [Ι. Δραγούμης], «Ελληνικός πολιτισμός», ό.π., σ. 20-21. 
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Ανατολική Ιδέα: από το ζενίθ στο ναδίρ. 
Οι αρχικές νεοτουρκικές εξαγγελίες περί εφαρμογής των αρχών ισότητας 

και ισοπολιτείας στο νέο μεταρρυθμισμένο πλαίσιο της Αυτοκρατορίας 
προσέδωσαν έστω και πρόσκαιρα μια ρεαλιστικότερη διάσταση στο όραμα της 
Ανατολικής Αυτοκρατορίας ως ιδανικό πολιτικό σχήμα για τον επιδιωκόμενο 
μετασχηματισμό του οθωμανικού κόσμου. Και ο λόγος εδώ ανήκει σχεδόν 
δικαιωματικά στον δεδηλωμένα «ανατολικό» Σουλιώτη: «Βλέποντας πως 
έφτασε μια υπόσχεση, όχι εντελώς ειλικρινής και αυτή, ελευθερίας και 
δικαιοσύνης, για να παρασύρη στους ίδιους δρόμους, χέρι με χέρι, πλήθη από όλα 
αυτά τα έθνη, που ως χθές ακόμα αλληλοϋποψιάζονταν, επίστεψα πως δεν είναι 
δυνατό όλα αυτά τα έθνη που είναι τόσο συγγενικά, να μην τα ενώση κάποτε 
πραγματικά, μόνιμα η αλήθεια, να μη βρεθή ένας τρόπος να συνεννοηθούν, να 
συνασπισθούν και να συνεργασθούν, για να ζήσουν ευτυχέστερα1.» Το όραμα 
αυτό του Σουλιώτη δεν αντιστρατεύεται την εκδοχή του Δραγούμη σχετικά με 
τη μελλοντική πορεία του έθνους και ο ίδιος δεν έχει λόγους να μην 
ακολουθήσει στο πλαίσιο της ρευστής οθωμανικής συγκυρίας: «Αν είναι να 
διατηρηθεί η Τουρκιά, η πολιτική της κοινοπραξίας με τα άλλα έθνη για την 
ισοπολιτεία [...] Οι ραγιάδες θα γίνουν ελεύθεροι και αγάλι αγάλι θα 
καταντήσουν συγκυβερνήτες με τους Τούρκους. Αν πάλε είναι να διαλυθή η 
Τουρκιά, η ίδια πολιτική [...] ένα ιδανικό κάπως ανώτερο από το αρνητικό 
ιδανικό των μικροπολιτικών της Ελλάδας, γιατί θα μεγαλώση το Ελλαδικό κράτος 
πλαταίνοντας τα σύνορα του, τόσο που να συμπεριλάβη όσο γίνεται περισσότερο 
μέρος της φυλής2.» Στο πολιτικό πεδίο λοιπόν ανακαλύπτεται εκ νέου η κοινή 
τους συνισταμένη: ένα πεδίο δράσης, που εξασφαλίζει τουλάχιστον στην πράξη 
τον «συμβιβασμό» των δύο προσεγγίσεων3. 

Ως προς το ζήτημα αυτό, ο Δραγούμης τουλάχιστον δικαιώνεται. Είναι 
πράγματι η ιστορική συγκυρία, που θα θεμελιώσει εκ νέου την ιδεολογική τους 
συμπόρευση. Βρισκόμαστε χρονικά στην τριετία 1916-1919. Έχουν 
μεσολαβήσει γεγονότα εξαιρετικής σημασίας, που έχουν μεταβάλλει άρδην το 
σκηνικό: δύο βαλκανικοί πόλεμοι, που άλλαξαν δραματικά το βαλκανικό τοπίο. 
Ένα απογοητευτικά «διχασμένο» ελληνικό κρατίδιο και ένας νέος πόλεμος, 
παγκόσμιος αυτή τη φορά, που σήμανε ακόμη μεγαλύτερες μεταβολές για το 
ανατολικό πλαίσιο. 

 Παντού, ο Δραγούμης διαπιστώνει την καταστροφική δυτική επίδραση: 
τόσο ο Μεγάλος πόλεμος, κατ’εξοχήν «δυτικός» τουλάχιστον στις αρχές του4 

                                                
1  Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ό.π., σ. 62. 
2 Ι. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί, ό.π., σ. 129-130. 
3  Ό.π., σ. 131. 
4 Ας θυμηθούμε μόνο τους αρχικούς πρωταγωνιστές του Πρώτου Παγκοσμίου 
πολέμου: πρόκειται για τη «δυτική» Entente Cordiale, αποτελούμενη από τις Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία και Ιταλία (μετά το 1915) από τη μια πλευρά και τις εξίσου «δυτικές» 
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όσο και ο ελλαδικός διχασμός, αποτέλεσμα της προπαγάνδας των δύο 
αντίπαλων «ευρωπαϊκών συνασπισμών», οι οποίοι «επεκάθισαν εφ’ημάς ως 
εφιάλται και απεμύζησαν τας δυνάμεις μας προς ίδιον όφελος1», εντάσσονται σε 
μια συγκεκριμένη πορεία, τη «διαλυτική» επίδραση της Δύσης στον ανατολικό 
κόσμο. Στο ίδιο μοτίβο και ο Σουλιώτης, συνεπαρμένος από τα γεγονότα, 
αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει το δικό του αντιδυτικισμό, μέσα από μια 
σχεδόν μεταφυσική αντίθεση μιας «διαλυτικής» Δύσης και μιας καθ’όλα 
«αρμονικής» Ανατολής: «Εδώ στην Ανατολή, στην μίξη της Ευρώπης, της Ασίας, 
της Αφρικής, της άσπρης, της κίτρινης και της μαύρης ανθρωπότητας, εις την 
πελώρια τριβήν, άστραφτε και εκκενούτο πάντα ο ηλεκτρικός σπινθήρ 
(Αιγυπτιακή θεολογία, Χριστός, Μωάμεθ) που έβαζε σε ρυθμισμένη κίνηση το 
νεφέλωμα των ιδεών και του έδινε μορφή και το έκανε κόσμο. Τον παραλάμβανε 
έπειτα τον εύρυθμο κόσμο η Φραγκιά, χοντρότερη σε συναίσθημα και σκέψι τα 
αποσυνέθετε πάλι2». Πρόκειται για επιστολή, που αποστέλλει ο Σουλιώτης στον 
πάλαι ποτέ συνεργάτη του, Δραγούμη. Aς σημειώσουμε εδώ τον χρόνο της 
επιστολής: Ιούνιος 1919. Ο Σουλιώτης γράφει στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου, 
όταν ο όρος Αυτοκρατορία, έχει ήδη εγγραφεί στους αναχρονιστικούς όρους του 
λεξιλογίου της εποχής. 

Υπό τις νέες «εθνικές» συνθήκες, το όραμα της Ανατολικής Αυτοκρα-
τορίας έχει χάσει πλέον το ίδιο το αυτοκρατορικό του περιεχόμενο. Και ο 
Δραγούμης επανέρχεται στο ζήτημα της Ανατολικής Ιδέας. Οι καιροί έχουν 
αλλάξει και η νέα εκδοχή της Ανατολικής Αυτοκρατορίας δεν μπορεί εκ των 
πραγμάτων να σημαίνει πολλά περισσότερα από την προοπτική της ένωσης 
«διά της ομοσπονδίας των κρατών της γύρω Ανατολής3». Ιδού το κατά 
Δραγούμη νέο «πεδίο δόξης» του Ελληνισμού: όχι πλέον οι Έλληνες ως 
αδιαφιλονίκητοι κυρίαρχοι, αλλά ως μοναδική «εγγύηση» προόδου για την 
Ανατολή4. 

«Οι Έλληνες δεν ζητούν την επανίδρυση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. 
Γνωρίζουν ότι τοιαύτη λύση, όσον και αν φαίνεται επιθυμητή δεν 

                                                                                                             
Κεντρικές Αυτοκρατορίες, Γερμανία και Αυστροουγγαρία από την άλλη. Σχετικά με 
το περιεχόμενο του όρου «δυτικός» στις αρχές του εικοστού αιώνα, που εδώ 
οριοθετείται κυρίως απέναντι σε μια οθωμανική «Ανατολή», βλ. τον πρόλογο της Ε. 
Σκοπετέα στο: Ε. Σκοπετέα, Η Δύση της Ανατολής, Γνώση, Αθήνα  , σ. 12-14. 
1 Ι. Δραγούμης, «Αυτοκρατορία και Ανατολή», ό.π., σ. 1087. 
2 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη, «Ιούνιος 1919», ό.π. 
3 Ι. Δραγούμης, «Αυτοκρατορία και Ανατολή», Πολιτική Επιθεώρησις, 32 (6 
Αυγούστου 1916), σ. 1089.  
4 Βλ. Β′ Υπόμνημα επί του Ελληνικού Ζητήματος προς την εν Παρισίοις Συνδιάσκεψιν 
της Ειρήνης (1/14 Αυγούστου 1919), στο: Κοινότης, Έθνος, Κράτος, ό.π., σ. 141-142. 
Την επόμενη χρονιά, το κείμενο του υπομνήματος δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες 
στην Πολιτική Επιθεώρηση (26-12-1920 και 9-1- 1921).  
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θ’ανταπεκρίνετο στην παρούσα πραγματικότητα [...] Η εθνική συνείδησις, 
αφυπνισθείσα παρά τίσιν ενωρίτερον, παρ’άλλοις αργότερον, τείνει εις τον 
σχηματισμόν ανεξάρτητων κρατών αυστηρώς εθνικών. Θα είναι ανάγκη, όπως ο 
νέος ούτος οργανισμός περάνη ̣ πρώτον τη διαμόρφωσίν του, ίνα κατόπιν τα 
συγκροτημένα εθνικά κράτη συγκλίνουν προς άλληλα και συμβληθούν 
αναγνωρίζοντα νέους δεσμούς, οίτινες θα τα ενώσουν  μεταξύ τους στενότερον : 
εννοώ τον σχηματισμό συμπολιτειών και ομοσπονδιών καθ’ομάδας1» σημειώνει 
ο Δραγούμης στο δεύτερο υπόμνημα, που απευθύνει στο Συνέδριο του 
Παρισιού (1919), προκρίνοντας την ομοσπονδία ως τη μεταπολεμική «εκδοχή» 
του μέλλοντος της Ανατολής.  Το ακροατήριο τους, ωστόσο, είναι σημαντικά 
περιορισμένο: τόσο ο Δραγούμης, όσο και ο Σουλιώτης έχουν περάσει στη 
χορεία των «παροπλισμένων», εκτοπισμένοι πλέον και οι δύο και 
απομονωμένοι από τις εξελίξεις2. 

Στο συγκεκριμένο σημείο, μπορούμε να εντοπίσουμε το τελευταίο κομμάτι 
του νήματος, που συνέδεσε τους δύο «Ανατολικούς»: την ένταξή τους στον 
αντιβενιζελικό χώρο.  

Θα αποτελούσε ουσιαστικά υπεραπλούστευση να προσδώσουμε στη 
σύγκρουση των Δραγούμη - Σουλιώτη με τον Βενιζέλο τα χαρακτηριστικά μιας 
απλής πολιτικής αντιπαράθεσης. Το 1916, υπό το βάρος των δυσμενών 
εξελίξεων ο Σουλιώτης, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προς τον παλιό 
συνεργάτη του, σημειώνει: «Λυπούμαι όμως που δεν σταθήκαμε ικανοί να 
εμποδίσωμε να γίνη̣ πρόωρα και αφιλοσόφητα ο πρώτος πόλεμος [...] που 
αφήσαμε να πάρη̣ τη βαθειά δουλειά μας και να την μεταχειρισθή ̣ανιστόρητα και 
πρόστυχα ο Βενιζέλος, ο καταστρεπτικότερος για μένα αυτός άνθρωπος 3.»  Εάν 
θέλουμε λοιπόν να ορίσουμε τα δύο διαφορετικά ιδεολογικά πεδία, που 
κινήθηκαν οι Σουλιώτης, Δραγούμης από τη μια και ο Βενιζέλος από την άλλη, 
θα τοποθετήσουμε την τομή αυτή, στα 1912: ακριβώς στην έναρξη του Α΄ 
Βαλκανικού Πολέμου.  

1910-1912: Σουλιώτης και Δραγούμης εργάζονται για την επίτευξη κάποιας 
συνεννόησης των εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας. Μοναδικό μέσο επικοινωνίας 
– η συνεχιζόμενη μεταξύ τους αλληλογραφία.  

Το 1912, παραμονές του βαλκανικού πολέμου, ο Σουλιώτης πληροφορεί 
τον «μακρινό» του, πλέον, συνεργάτη για τις εξελίξεις στην οθωμανική 
πρωτεύουσα: 

                                                
1 Ι. Δραγούμης, Β′ Υπόμνημα, ό.π., σ. 503. 
2 Το 1918, ένα χρόνο μετά τον Δραγούμη, ο Σουλιώτης, ενταγμένος ενεργά πλέον 
στον αντιβενιζελικό χώρο, ακολουθεί το δρόμο των «αντιφρονούντων»: τόπος 
εξορίας, η Κρήτη, όπου θα παραμείνει για την επόμενη διετία (1918-1919), βλ. το 
λήμμα Σουλιώτης (Νικολαΐδης), Αθανάσιος στο Μεγάλο Βιογραφικό Λεξικό, 9Α, 
Αθήνα 1991, σ. 332. 
3 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη, «1916», ό.π. 
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 «Το πρόγραμμά μας που είναι να καταφέρουμε με κάθε ελιγμό να 

συνδυάσουμε τις χριστιανικές εθνότητες (όχι τα κράτη του Αίμου πρώτα, διότι η 
Βουλγαρία και τα άλλα κρατίδια είναι ισχυρότερα από το κρατίδιο) σε έναν 
αγώνα ισοπολιτείας κατά των Τούρκων. Με τον συνδυασμόν αυτόν και σκοπόν  
να παρασύρωμε σε κάποιο σύστημα και τα βαλκανικά κράτη [...]Αν σταθούμε 
γερά στο πρόγραμμά μας και δεν παρασυρθούμε από επεισόδια, θα γίνει ό,τι 
φανταζόμεθα1.»  

Ο,τι ακριβώς φαντάζονται ο Σουλιώτης και ο Δραγούμης του 1912 είναι 
αποκλειστικά η διατήρηση της Αυτοκρατορίας και η επίτευξη ισοπολιτείας 
στην Ανατολή2. Εκείνο, όμως, που δεν είναι σε θέση να φαντάζονται είναι η 
έκρηξη του πολέμου, που ανακόπτει βίαια τις οθωμανικές εξελίξεις: τις 

                                                
1 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη, «Κωνσταντινούπολις, 16 
Μαρτίου 1912», ό.π.  
2 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη, «Κωνσταντινούπολις, 23 
Σεπτεμβρίου 1911», ό.π.  
 

Τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο του Παρισιού, Ιούνιος 1919. 
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συνεννοήσεις των εθνοτήτων για διατήρηση και αναμόρφωση της 
Αυτοκρατορίας έχουν διαδεχθεί οι συνεννοήσεις μεταξύ των βαλκανικών 
εθνικών κρατών με το ακριβώς αντίθετο σκοπούμενο: το διαμελισμό της. Χωρίς 
μάλιστα προηγούμενη μέριμνα από ελλαδικής πλευράς για τις επιπτώσεις που 
θα μπορούσε να έχει η επιλογή αυτή για τους ομοεθνείς, που ζούσαν στην 
Αυτοκρατορία. Το δίλημμα μεταξύ κράτους και έθνους επανέρχεται στο πεδίο 
της πολιτικής πρακτικής, μόνο που αυτή τη φορά η συγκυρία είχε ευνοήσει την 
πρόταξη του κράτους έναντι του έθνους. Η καταστροφική, μέσα από το δικό 
τους πρίσμα, επιλογή της κρατικής επέκτασης έναντι της σταδιακής συνένωσης 
όλων των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμισμένης 
Αυτοκρατορίας προσγράφεται εξ ολοκλήρου στο Βενιζέλο και την πολιτική 
του. Τα  σύνορα του ελλαδικού κράτους, όσο εκτεταμένα και αν ήταν, δεν θα 
μπορούσαν να συμπεριλάβουν το σύνολο των διάσπαρτων στην Ανατολή 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Από αυτή την άποψη, η όψιμη στράτευσή τους 
στην αντιβενιζελική παράταξη δεν αποτελεί παρά την προβολή στο πολιτικό 
πεδίο της βαθύτερης αντίθεσης τους στη χαρασσόμενη από τον Βενιζέλο 
ελλαδική στρατηγική. 

Παρά τις ενστάσεις, η κρατική εκδοχή της εθνικής ολοκλήρωσης είχε 
επικρατήσει. Μετά από τρεις πολέμους άλλωστε – δυο βαλκανικούς και έναν 
παγκόσμιο – η αναδιοργάνωση ολόκληρης της Ανατολής βάσει της σύγχρονης 
αντίληψης περί εθνικών κρατών θα μπορούσε να θεωρηθεί αναπόφευκτη, 
κλείνοντας ουσιαστικά την αυλαία για τους δύο θιασώτες της Ανατολικής 
Ιδέας. Δεν μένει παρά να επισημάνω κάποιες εκ των υστέρων εύλογες 
επιφυλάξεις σχετικά με την απήχηση, που θα είχε στη συνείδηση των σύνοικων 
λαών της Αυτοκρατορίας, η ιδέα της συμβίωσής τους σε ένα σύγχρονο 
πολιτειακό σχηματισμό, στον οποίο δεν θα επικρατούσε μια θρησκεία και μια 
εθνότητα: η ανάδυση του τουρκικού εθνικισμού δεν ήταν απλά το ζήτημα. 
Προηγήθηκαν ο βουλγαρικός, ο σερβικός εθνικισμός και ο προγενέστερος 
όλων, ο ίδιος ο ελληνικός.  

Ακολούθησε ο αλβανικός, που έκλεισε εν τέλει τον κύκλο των εθνικισμών 
στην Αυτοκρατορία. Ωστόσο, η ρεαλιστική διάσταση της Ανατολικής Ιδέας δεν 
είναι αυτό που κυρίως απασχόλησε τους δύο εμπνευστές της. Σε επιστολή του 
προς τον Δραγούμη, από τις λίγες που δε φέρουν καμία χρονολογική ένδειξη, ο 
Σουλιώτης θα κλείσει με τη δική του ανατολική εκδοχή: «Μπορεί να μην 
αξίζωμε και να μη κάνωμε τίποτε ως το τέλος. Κάνωμε όμως ό,τι μπορούμε. Αν 
όλα πάνε στο διάβολο, εμείς τουλάχιστον ας έχωμε την ευχαρίστησι που έχουν 
όσοι εξηντλημένοι, πληγωμένοι, σκοτωμένοι, έμειναν στον τόπο τους σε μια μάχη 
σαχλή, που οι άλλοι έφυγαν. Έτσι για το γούστο, για το συναίσθημα1». 

                                                
1 Επιστολή Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς Ι. Δραγούμη, «Κωνσταντινούπολις, 
αχρονολόγητη», ό.π. 
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                                Στέλιος Καψωμένος 
 

Η Σινασός του Σεραφείμ Ρίζου: μελέτη μιας 
Καππαδοκικής κοινωνίας στην ακμή της. 

  
«Νερό-νερό του τόπου μου, 
σταφύλι του αμπελιού μου, 

κι ένα κλαδί βασιλικό 
από του παχτσαδιού μου…» 

 
Με το συγκεκριμένο τετράστιχο ο Σεραφείμ Ρίζος συνηθίζει, στο σύνολο 

σχεδόν των χειρογράφων του, να καλωσορίζει τον αναγνώστη του στα του βίου της 
γενέτειράς του, Σινασού. Τα κατάλοιπα του Ρίζου για τη Σινασό της Καππαδοκίας, 
ιδιόγραφα ως επί το πλείστον, δεμένα σε καλαίσθητους μικρούς τόμους, ανέρχονται 
σε σαράντα τέσσερα τον αριθμό, αποτελώντας πολύτιμο κομμάτι της συλλογής των 
χειρογράφων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών1. Σε ένα συνολικό άθροισμα 
1.200 περίπου σελίδων αποθησαυρίζεται ένας μοναδικός πλούτος πληροφοριών, 
που επιτρέπει τη νοητή αποτύπωση όλου του φάσματος ζωής στην καππαδοκική 
γενέθλια γη.  

Ο Ρίζος τροφοδοτεί το Κέντρο με τα χειρόγραφά του επί δεκατέσσερα 
ολόκληρα χρόνια. Το πρώτο χειρόγραφο φέρει τη χρονολογική ένδειξη 1952 και η 
συγγραφική του παραγωγή συνεχίζεται αδιάλειπτα έως το 1966. Στο διάστημα 
αυτό, η ποιότητα και ποσότητα των γραπτών του είναι εντυπωσιακή. Πολύ 
σύντομα, το Κέντρο θα τον συμπεριλάβει άτυπα στις τάξεις των τακτικών 
συνεργατών του. Δικαιωματικά, μάλιστα, θα του αποδώσει τα εύσημα του πλέον 
σημαντικού συνεργάτη για την περιοχή της Σινασού, «λόγω της ποικίλης δράσεώς 

                                                
1 Ο συνολικός αριθμός των χειρογράφων που συνέταξαν, συνήθως κατόπιν παροτρύνσεως 
του Κέντρου, εγγράμματοι μικρασιάτες πρόσφυγες ξεπερνά τα πεντακόσια. Η ταξινόμηση 
έχει πραγματοποιηθεί με βάση το χρόνο πρόσκτησής τους αλλά και τον τόπο προέλευσης 
του συγγραφέα. 
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Σεραφείμ Ρίζος ( 1882-1969 ). Αρχείο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 

του εν Μικρά Ασία και των γνώσεών του, τόσον της τουρκικής γλώσσης όσον και 
προσώπων, πραγμάτων και γεγονότων»1. 

Η γνωριμία του Ρίζου, ωστόσο, με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών χρονο-
λογείται πολύ νωρίτερα.  

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1930. Το Κέντρο τον 
εντόπισε, από τα πρώτα χρόνια, ως επικεφαλής των προσπαθειών ίδρυσης της 
δεύτερης πατρίδας των Σινασιτών, της Νέας Σινασού στην Εύβοια.  

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στη δεκαετία του ’30, ο Ρίζος απορρίφθηκε 
από το Κέντρο ως πληροφορητής, αφού το ιδεολογικό περίβλημα της εποχής 
εκείνης προέκρινε μεθοδολογικά τους απλούς ανθρώπους, που είτε δεν γνώριζαν 
καθόλου είτε γνώριζαν στοιχειωδώς γραφή κι ανάγνωση, ως τους αληθινούς 
θεματοφύλακες της ιστορίας και των παραδόσεών τους2.  

Μεταπολεμικά ωστόσο το 
σκηνικό φαίνεται να αλλάζει. Έχει 
έρθει πλέον η εποχή που το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, στο από-
γειο της δραστηριότητάς του, διευ-
ρύνει τον κύκλο των πληροφορη-
τών του. Παράλληλα με τη συλλο-
γή προφορικών μαρτυριών στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς, εν-
θαρρύνει τους εγγράμματους πρό-
σφυγες να καταγράψουν οι ίδιοι τις 
αναμνήσεις τους από την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους. Ο Ρίζος ανήκει 
στους πρώτους που στρατολο-
γούνται στη νέα αυτή προσπάθεια 
για την αναβίωση της προσφυγικής 
μνήμης. Και το πράττει με αξιο-
θαύμαστη ενέργεια και συνέπεια. 
Τούτο, άλλωστε, υπαγόρευαν και 
οι οικογενειακές καταβολές του.  

Οι στενότατοι δεσμοί με τη 
                                                

1 Βλ. ανυπόγραφο και αχρονολόγητο χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα για τον Σεραφείμ 
Ρίζο, Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
2 Πρόκειται για την εγχώρια «ιστορική ευαισθησία του Μεσοπολέμου», σύμφωνα με την 
οποία δημοτικισμός, λαογραφία και μακρυγιαννική γραφή ανάγονται σε πρότυπα προς 
μίμηση, βλ. Ιωάννα Πετροπούλου, ‘Ο εκδημοκρατισμός της γραφής’ στο Πασχάλης Μ. 
Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Αθήνα 2004, σ. 
652-54. 
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γενέτειρα, καθώς και η μακρά παράδοση λογιοσύνης επισφραγίζουν τη μακρά 
πορεία της οικογένειας Ρίζου. Ο γενάρχης της οικογένειας Σεραφείμ Ρίζος, 
προερχόμενος από τον κόσμο της εκπαίδευσης, ανήκε στους πρωτοπόρους 
αλληλοδιδάκτες του τόπου του.  

Ο πατέρας Νικόλαος Ρίζος, λόγιος κι αυτός, συνέγραψε τα Καππαδοκικά (1856) 
που συνιστούν μια πρώτη απόπειρα συγγραφής ιστορικού έργου από την οικογένεια 
Ρίζου για την περιοχή της1.  

Η κατά παράδοση μετανάστευση των αρρένων μελών της οικογένειας Ρίζου 
στην Πόλη, δεν σήμαινε κατά κανένα τρόπο την αποκοπή από τις ρίζες της. Ο βίος 
στην Πόλη διακόπτεται από μεγάλα διαστήματα παραμονής στη γενέτειρα. Τούτο 
μαρτυρεί η μακρά εμπλοκή τους στα κοινοτικά ζητήματα της Σινασού2.  

Η ηγετική θέση της οικογένειας Ρίζου στη σινασίτικη κοινωνία επιβεβαιώνεται 
ακόμη και την τελευταία ώρα: ο αδελφός του Σεραφείμ, Κωστής Ρίζος αναλαμβά-
νει, ως μέλος της Επιτροπής Ανταλλαγής, να οδηγήσει τους άπορους Σινασίτες από 
τη μικρασιατική Σινασό στον Πειραιά. Στη νέα πατρίδα, πλέον, οι συνθήκες έχουν 
μεταβληθεί δραματικά. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες όμως, η οικογένεια Ρίζου 
εξακολουθεί να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις εξελίξεις, καθώς και 
την αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στη σινασίτικη κοινότητα. Κατά τις 
παραμονές του 1954, η συνεργάτις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μαρία 
Νυσταζοπούλου γράφει: 

Ξαναπήγα σήμερα στον Κωστή Ρίζο. Με περίμενε όλες αυτές τις μέρες με 
ανυπομονησία. Μου έτυχε δουλειά και δεν πήγα τη μέρα που του είχα υποσχεθεί κι 
άρχισε να ανησυχεί. «Φοβήθηκα μη μας ξέχασες» μου είπε. Καθήσαμε γύρω απ’ το 
τραπέζι και αρχίσαμε να συζητάμε για το χωριό, ενώ η γυναίκα του μας άκουγε. Είναι 
αφάνταστη η συγκίνησή του καθώς μιλάει για τα παλιά. «Εσύ, ένα νέο κορίτσι, που 
δεν είσαι καν από αυτά τα μέρη, εργάζεσαι μαζί με άλλους για να ζωντανέψεις ένα 
χαμένο πια κόσμο. Πώς να μη σε βοηθήσω, λοιπόν, μ’ όλη μου την καρδιά. Είναι 
καθήκον μου» μου λέει3. 

Από την ίδια αίσθηση καθήκοντος να διασώσει τη γενέτειρά του ως ιστορική 
μνήμη φαίνεται να εμφορείται και ο Σεραφείμ Ρίζος.  

Σύμφωνα με το χειρόγραφο βιογραφικό του σημείωμα, που φυλάσσεται στον 
οικείο φάκελο του Αρχείου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, έγραφε πάντοτε 
«διαπνεόμενος από φλογεράν αγάπη προς την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα Σινασόν ως 

                                                
1 Νικόλαος Σ. Ρίζος, Καππαδοκικά ήτοι Δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της Αρχαίας 
Καππαδοκίας, και ιδίως των επαρχιών Καισαρείας και Ικονίου, Κωνσταντινούπολη 1856. 
2 Ο πατέρας του Σεραφείμ, Νικόλαος Ρίζος, εκλεγόταν συνεχώς δημογέροντας από το 1869. 
Συνολικά θήτευσε στο αξίωμα τουλάχιστον 14 φορές. Βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Συνασός. 
Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία, Ηράκλειο 2005, σ. 177-78. 
3 Βλ. δελτίο μετάβασης Μαρίας Νυσταζοπούλου, φάκ. ΚΠ332, Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 
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Η είσοδος του αρχοντικού του Σεραφείμ Ρίζου στη Σινασό της Καππαδοκίας. 

και από ένθερμον ζήλον προς διάσωσιν των ιστορικών αυτής παραδόσεων»1. Στις 
χειρόγραφες αναμνήσεις του μπορούμε όψιμα να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά 
μιας ιστορικής σύνθεσης. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν ιδιοποιήθηκε ποτέ την ιδιότητα του 
ιστορικού. Εξαρχής, η καταγραφή του είναι βιωματική˙ μεταφέρει ό,τι ακριβώς 
έζησε: ενθυμήσεις, μαρτυρίες, πληροφορίες που αφορούν στη μικρασιατική 
πατρίδα πρέπει να καταγραφούν, προτού τις καλύψει η λήθη του χρόνου. Η 
διαφύλαξη της μνήμης θα έπρεπε να προηγηθεί.  

 

Αργότερα, θα υπήρχε χρόνος για ευρύτερη σύνθεση και επεξεργασία. Ωστόσο, 
μέσα από τον εν πολλοίς εμπειρικό αυτό τρόπο προσέγγισης διακρίνουμε τις πρώτες 
ενδείξεις μιας ανεπτυγμένης ιστορικής συνείδησης. Η θέλησή του να διασφαλίσει 
την εγκυρότητα, κατά το δυνατόν, των καταγραφών του μεταφράστηκε σε μέριμνα 
για τη συναγωγή ενός μεγάλου αριθμού μαρτυριών των συμπατριωτών του, καθώς 
και στην πλαισίωση των μαρτυριών αυτών από έναν εξίσου μεγάλο αριθμό 
σινασίτικων εγγράφων, που θα μπορούσαν δυνάμει να τεκμηριώσουν το ήδη 
υπάρχον υλικό. Η φροντίδα του για την ανασύσταση της ιστορίας της γενέθλιας 

                                                
1 Βλ. το χειρόγραφο βιογραφικό του σημείωμα, ό.π. 
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πόλης, μάλιστα, προηγείται της τελευταίας πράξης του δράματος – του γεγονότος 
αυτού καθαυτού του εκπατρισμού: 

Ένα από τα ζητήματα που συνεχώς με απασχολούσε και δεν μπορούσα να το πω, 
ήταν και η φωτογράφηση του χωριού μας. Δεν ήταν στο πρόγραμμα και στη σκέψη 
μας η φωτογράφηση αυτή. Ήμασταν τόσο καταβεβλημένοι από τα καθημερινά 
ζητήματα και τα λεφτά μας ήταν τόσο στενόχωρα ώστε κάθε πρότασή μου για τέτοια 
πολυτέλεια θα απορρίπτονταν. 

Σκέφτηκα να μιλήσω ιδιαιτέρως στο μακαρίτη αδελφό μου […] Του ανέπτυξα τη 
σοβαρότητα της φωτογράφησης του χωριού και δέχτηκε τις απόψεις μου με τη 
σύσταση ωστόσο να είμαι σφικτός κι αυτός θα αναλάμβανε να πείσει τους άλλους να 
δεχτούν να διατεθεί ‘ένα κοντύλ’ για αυτήν τη δουλειά. Και πραγματικά διατέθηκε το 
ποσόν 20 τουρκικών λιρών. Με 20 όμως λίρες τι θα μπορούσε να γίνει; Ήξερα ότι 
δύο παλληκάρια […] παιδιά των καλών κ’ αγαθών αδελφών Πανταζίδη, 
εμποροτραπεζιτών στο Κάστρο (Προκόπι), είχαν φωτογραφική μηχανή. Τους βρίσκω 
και μένω σύμφωνος σε ορισμένο διάστημα χρόνου, από της 1ης Ιουλίου μέχρι τέλος 
Ιουλίου 1924, θα πηγαίναμε σε διάφορα μέρη του χωριού και θα φωτογραφούσαμε 
καθετί που θα υπόδειχνα […] Κράτησα τις φωτογραφικές πλάκες αυτές όλες και 
πηγαίνοντας στην Ελλάδα, μέσω Πόλης, κατά τη συνάντηση μου με την 
«Αντιπροσωπεία της Πόλης» μας τις παρέδωσα σ’ αυτήν με την υπόδειξη και την 
παράκληση να εκδοθεί σύμφωνα μ’ αυτές ένα έντυπο (brochure) για τη Σινασό […] 
Κι έτσι έφυγα στην Ελλάδα, όπου μ’ άρπαξε το ρέμα της προσφυγιάς1. 

Όπως συνέβη με την πλειοψηφία των προσφύγων, ο εκπατρισμός μετέβαλε 
άρδην τις ισορροπίες στη ζωή του Ρίζου. Ας σταθούμε λίγο στον πρότερο βίο του. 
Ο Σεραφείμ Ρίζος γεννήθηκε το 1882 στη Σινασό. Απέκτησε ευρεία και πολυσχιδή 
μόρφωση, φοιτώντας αρχικά στο σχολείο της Σινασού και αργότερα στη 
Ροδοκανάκειο Ιερατική Σχολή Φλαβιανών στην Καισάρεια, στην Πατριαρχική 
Μεγάλη του Γένους Σχολή και στο λύκειο Galatasaray στην Πόλη. Η φοίτηση στα 
εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα του ανοίγει το πρώτο παράθυρο στον κόσμο: 
γίνεται κοινωνός της ευρωπαϊκής παιδείας της εποχής του. Στην κατάρτισή του 
αυτή οφείλεται και η απόφαση των νεανικών του χρόνων να σπουδάσει ιατρική στο 
Παρίσι. Σχέδιο που δεν επρόκειτο, ωστόσο, να ευοδωθεί ποτέ λόγω οικονομικής 
δυσχέρειας.   

Τα βήματά του τον οδηγούν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του, κατά το 
προγονικό πρότυπο, όπου θα υπηρετήσει ως δάσκαλος. Στη γενέτειρά του, έχει 
ενεργή ανάμειξη στα της κοινότητας. Επρόκειτο, άλλωστε, πλέον για οικογενειακή 

                                                
1 Χφ. Σεραφείμ Ρίζου, Η Ανταλλαγή (1957, Αρχείο Χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών). Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, στο λεύκωμα 
Η Σινασός, το διαμάντι της Ανατολής, το ιστορικό μέρος του οποίου επιμελήθηκε ο γιατρός 
Ι. Σ. Αρχέλαος (Αθήνα 1924). Για το εν λόγω λεύκωμα, βλ. Ματούλα Ρίζου-Κουρουπού, 
«Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο» στο αφιέρωμα «Η Σινασός της Καππαδοκίας», Επτά 
Ημέρες – Καθημερινή (27 Μαΐου 2001), σ. 23-25. 
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Άποψη της Σινασού. 

παράδοση. Όσο για την μετά τον εκπατρισμό ζωή του, ο ίδιος αυτοβιογραφείται ως 
εξής: 

Όταν ως ανταλλάξιμος έφτασα στην Ελλάδα προσελήφτηκα από την «Ανώνυμη 
Εταιρεία Ανατολικών Ταπήτων», της οποίας Γενικός Διευθυντής ήταν ο Βάγιας 
Βαϊανός. Προσελήφτηκα Διευθυντής του Ταπητουργείου στους Ποδαράδες (η 
σημερινή Νέα Ιωνία). Δυστυχώς μετά ένα έτος από την πρόσληψή μου έκλεισε το 
Ταπητουργείο και διελύθει η Εταιρεία. Οικογενειακώς εγκαταστάθηκα στη Χαλκίδα. 
Προσπάθησα συνεταιριζόμενος με φίλους μου να δημιουργήσω ταπητουργείο στη Νέα 
Σινασό αλλά απέτυχα. 

Στη Χαλκίδα έμαθα την τυπογραφία. Μπήκα σ’ ένα τυπογραφείο ως εργάτης. 
Μετά ένα χρόνο όχι μόνο ήμουν τυπογράφος αλλά αγόρασα και το τυπογραφείο κι 
εξέδιδα στη Χαλκίδα επί 4 χρόνια την εβδομαδιαία εφημερίδα ‘Η Φωνή του Λαού’. 

Κατά το 1935 μετέφερα το τυπογραφείο μας στην Ιστιαία με το πόθο να είμαι 
κοντά στη Νέα Σινασό, το χωριό μου, και, συνεχίζοντας την οικογενειακή μου 
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παράδοση, να συντελέσω να δημιουργηθή ένα καλό χωριό, όχι βέβαια σαν το παλιό, 
αλλά δυνάμενο να βαδίζη επί τα ίχνη του […]1. 

Μέσα από τα χειρόγραφά του, ο Ρίζος φρόντισε να πράξει ακριβώς τούτο: να 
μη σβήσει από το νοητό χάρτη το παλιό αυτό «καλό» χωριό. Από μια οιονεί 
περιδιάβαση του υλικού, που κατέθεσε ο Ρίζος στο Κέντρο, προκύπτει ότι το 
οδοιπορικό του στη σινασίτικη κοινωνία της – προ της Καταστροφής – περιόδου 
αποκτά τρεις βασικές διαστάσεις: χώρος, άνθρωποι, θεσμοί. Προτού περάσουμε 
στην ανάλυση των συγκεκριμένων διαστάσεων επισημαίνουμε το εξής: Από την 
πρώτη κιόλας στιγμής, η συμμετοχή των συμπατριωτών του Ρίζου στο έργο της 
καταγραφής είναι δεδομένη. Ο ίδιος ο συγγραφέας δεν παραλείπει να υπογραμμίσει 
τη ζωντανή αυτή παρουσία: «Μέσα σ’ αυτά τα γράμματα διάβασα και ένα […] του 
μακαρίτη ιατρού Ιωάννη Αρχελάου όπου του γράφει ότι οι Κωνσταντινοπολίτες 
πατριώτες μας διαβάσανε στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι το 
«καινούριο μας το χωριό» ονομάστηκε Νέα Συνασός και χαρήκανε πολύ, 
στενοχωρείται όμως ο μακαρίτης γιατί το γράφουνε Νέα Συνασός και όχι Νέα 
Σινασός […] Δεν μας στενοχωρεί αν το Συνασό πρέπει να γράφεται με γιώτα ή με 
ύψιλον. Μας ενδιαφέρει να ξέρωμεν όταν γράφεται με γιώτα τι σημασία έχει το 
Σινασός. Σημαίνει Ηλίου πόλη»2. 

 
Χώρος: Σινασός, Ηλίου πόλη, περιφέρεια Προκοπίου, επαρχία Καππαδοκίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος δεσπόζει. Η συγκεκριμένη γεωμορφολογία αποτελεί, 
για τον Ρίζο, την πρωταρχική αιτία της εγκατάστασης των προγόνων του στην 
περιοχή: «Η Σινασό, η Γοργολή, ο Τιμισταυρός, οι Ελεβρές, τα Τσιραχπάδια, το 
Νταβλαμάζ, η Τσαμαρτσά, το Αβλαγού ήταν οικισμοί γεωργικοί σκαλισμένοι, 
λαξεμένοι μέσα  σε βράχους που είχαν άφθονο πόσιμο και αρδευτικό νερό και κοντά 
στα χτήματα […] Σε κάθε κίνδυνο κλείουνταν μέσα στα κρυσφύγετά των ή έπαιρναν 
αμυντική θέση απ’ τα απρόσιτα βράχια των και στον εξάμηνης διάρκειας χειμώνα 
περνούσαν μέσα σ’ αυτά τη ζωή τους αψηφώντας το κρύο και το χιόνι […] Όπως η 
γλώσσα μας η ελληνική διαμορφώθηκε μακριά από τα κέντρα τα ελληνικά, έτσι λέγω, 
κι η κοινωνική, η εθνική μας ζωή διαμορφώθηκε σύμφωνα με το περιβάλλον μας. 
Χάρη σ’ αυτό το μυστικό των αλησμόνητων εκείνων βράχων που προσφέρονταν ως 
πρώτης γραμμής καταφύγιο δημιουργήθηκε το χωριό μου, η ‘Σινασό’, που σύναξε 
τους κυνηγημένους πατέρες μας και τους στέγασε και τους φύλαξε. Αυτά λέγει η 
παράδοση»3.  

Ο χώρος δεν περιγράφεται ως μια απλή γεωγραφική οντότητα αλλά 
ανασυστήνεται στην παραμικρή του λεπτομέρεια – από τη μεγαλύτερη μονάδα, τον 

                                                
1 Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Η Σινασός, τόμ. Α΄, επιμέλεια Σταύρος Θ. Ανεστίδης – Μίρκα 
Τζεβελέκη Κονδάκη, εισαγωγή Ιωάννα Πετροπούλου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
Αθήνα 2007, σ. κη΄-κθ΄. 
2 Ό.π., σ. 9, 11. 
3 Ό.π. 
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Σινασός. Ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

περιβάλλοντα  χώρο εκτός του οικισμού έως και τη μικρότερη, το ίδιο το σινασίτικο 
σπίτι και τα αντικείμενά του.  

Ξεκινώντας τη ματιά του από ψηλά μας γνωρίζει – ορίζει τις ευρύτερες 
τοπογραφικές συντεταγμένες: την αλυσίδα των θεόρατων βουνών που περιέβαλαν 
την επονομαζόμενη Γούρνα, στο εσωτερικό της οποίας βρίσκονταν οι 
αποκαλούμενες από τους κατοίκους ράφες, επίπεδες κορυφές σε σχήμα παραλληλό-
γραμμων που στον κόρφο τους ήταν χωμένοι πολυάριθμοι οικισμοί μεταξύ των 
οποίων και η Σινασός.  

Φέρνοντάς μας εγγύτερα στον οικισμό περιγράφει το κοντινό του τοπίο: της 
Παναγιάς το βουγ’νί, το «εθνικό σινασίτικο βουνό» όπως το αποκαλεί, τα νερά και 
τις πηγές που περιβάλλουν το χωριό - τα τσάγια – και τις δημοσιές που οδηγούν 
στους όμορους οικισμούς: στον εγκαταλελειμμένο Σταυρό, στη Γοργολή, τα 
Τσιραχπάδια, το Ορτάσαρ και φυσικά στο ίδιο το Προκόπι.  

Κατά την είσοδο στο χωριό, οι κύριοι μαχαλάδες του προβάλλουν 
παρατακτικά: Γαβράς,  Γενήμαχαλάς, Λουλάς, Κήπος και Μισιχώρ’, κέντρο της 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του οικισμού, όπου βρίσκονταν και η 
πλειοψηφία των κοινόχρηστων κτιρίων, με την εξαίρεση των εκπαιδευτικών 
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ιδρυμάτων1, τα εμπορικά μαγαζιά, το χάνι, το καφενείο, το καζίνο2, τα κτήρια της 
σχολικής εφορείας και της Δημογεροντίας καθώς και η κεντρική εκκλησία Κωνστα-
ντίνου και Ελένης.  

Η περιγραφή του χώρου ολοκληρώνεται με το σινασίτικο σπίτι, το μέγεθος του 
οποίου, παραδοσιακά, αποτελούσε ένδειξη της οικονομικής επιφάνειας και της 
κοινωνικής υπόστασης του σινασίτη ιδιοκτήτη. Ας σημειωθεί εδώ και τούτο: το 
σύνολο των περιγραφών, που αφορούν στο σινασίτικο νοικοκυριό, εμπλουτίζεται 
από ιδιόχειρα σχέδια του Ρίζου, που αναμφίβολα συμβάλλουν στην αρτιότερη 
ανάγνωση των επιμέρους καταγραφών. 

 
Άνθρωποι: Το παραπάνω σκηνικό αποτελεί τον απαραίτητο καμβά, πάνω στον 

οποίο εκτυλίσσεται η δράση των κατοίκων της Σινασού: «Ποια ήταν τα στοιχεία 
εκείνα που έδιδαν τόση ομορφιά και τόση ζωντάνια […] Κατ’εμένα ήταν η 
άφθαστη Σινασίτισσα οικοδέσποινα, η θεματοφύλακας στα των «πάππων και 
προπάππων», η συζώσα με την ήμερη πλέον Τουρκιά, οι έξυπνοι και σοβαροί 
Γερόντοι μας κι ο σιωπηλός κι υποτιθέμενος αγράμματος, φτωχός αλλά πανέξυπνος 
ιερέας του χωριού […] θα αναφέρω μόνο τον «δάσκαλο-παπά» […]»3.  

Με αυτόν το σχηματικό τρόπο, παρουσιάζει ο ίδιος ο Ρίζος συνοπτικά τα 
αξιοσέβαστα μέλη της σινασίτικης κοινωνίας. Στη συνέχεια, η αφήγηση του, πέραν 
του στενού οικογενειακού του περίγυρου, ως επί το πλείστον γυναικείου4, 
επικεντρώνεται στις προσωπογραφίες μεμονωμένων ατόμων, που εντάσσονται στις 
παραπάνω κατηγορίες και έδρασαν είτε κατά το παρελθόν είτε την ίδια περίοδο με 
εκείνον, λ.χ. τον Σακελλάριο Παπ’-Αναστάσιο, τον Παπα-Πρόδρομο, τους δα-
σκάλους του καιρού του, καθώς και πρόσωπα που θυμάται να διαδραμάτισαν 
κάποιο ρόλο στην παιδική του ηλικία. Το ανθρώπινο αυτό μωσαϊκό συμπληρώνεται 
με ειδικότερες αναφορές σε συγκεκριμένες ομάδες, που απαντώνται αποκλειστικά 
στους κόλπους της σινασίτικης κοινότητας.  

                                                
1 Λεπτομερή περιγραφή σχετικά με τη λειτουργία του Αρρεναγωγείου (κατά το συγγραφέα 
Αστική ή Ελληνική Σχολή), που βρισκόταν στο μαχαλά του Κάπαλου, μας δίνει ο Σεραφείμ 
Ρίζος στο χφ. Του παιδιού το σκολειό (1964, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών). Το Παρθεναγωγείο της Σινασού βρισκόταν στην περιοχή Γενήμαχαλάς (χφ Σ. 
Ρίζου, Του κοριτσού το σκολειό (1964, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών). 
2 Το καζίνο χτίστηκε στα 1890 με τη συνδρομή όλων των μελών της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας του οικισμού. Τα εισοδήματα χρησιμοποιούνταν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Βλ. χφ. Σ. Ρίζου, Τα σχολικά εισοδήματα (1964, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών). 
3 Χφ. Σ. Ρίζου, Οι δάσκαλοί μας (1964, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών). 
4 Λόγω της απουσίας των αρσενικών μελών της οικογένειας Ρίζου στην Κωνσταντινούπολη, 
ο Σεραφείμ μεγάλωσε κοντά στις γυναίκες της οικογένειάς του. 
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Ενδεικτικά, αναφέρονται, οι μεγαλάνοι – σημαίνοντα πρόσωπα της κοινότητας 

Σινασού, τα οποία εργαζόμενα στην Κωνσταντινούπολη κατόρθωσαν να 
αποκτήσουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ανάλογο κύρος και οι αγάσσες – 
γυναίκες, που αναλάμβαναν εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του σπιτιού λόγω της 
μακράς απουσίας του «νοικοκύρη» στην ξενιτιά1.  

Δίχως αμφιβολία, ωστόσο, στην κορυφή της σινασίτικης πυραμίδας βρίσκονταν 
οι Γερόντοι:  «Στο Ρωμέικο, εκεί στην Ανατολή βαθειά, κάθε χωριό μας είχε μιαν 
αρχή που εκλέγουνταν από τους Ρωμιούς χωριανούς. […] Σχετικά με κοινά του 
χωριού ζητήματα […] έρχουνταν οι Μουχτάρηδές των σε συνάφεια με τους 
«Τσορμπατζήδες» – «τους Γερόντους» των Χριστιανών κι αποφάσιζαν τι και πώς θα 
κάμουν και ανάθεταν την εκτέλεση στους «Τσορμπατζήδες – Γερόντους» ή 
αναλάβαιναν την εκτέλεση μαζύ. Ο τίτλος «Γερόντ’» δεν είναι πια το κοινό επίθετο με 
τη σημασία του παρήλικα γέρου ανθρώπου, του άχρηστου, αλλά του σεβάσμιου, του 
γνωστικού, του ευγενή, του «αγά» ανθρώπου. Υποθέτω ότι «γέροντας» είναι το 

                                                
1 Χφ. Σ. Ρίζου, Η χώρα μας (1961, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών). 
Βλ. επίσης χφ. του ίδιου, Οι αγάσσες (1961, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών). 

Σινασός. Το κτήριο της Δημογεροντίας. 
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αντίστοιχο του τουρκικού «αγά», που σημαίνει του «φρόνιμου, του καλού, του ευγενή, 
του λαμπρού»1.  

Η μακρά συμβίωση διασφαλίζει για το τουρκικό στοιχείο μια θέση στον 
ανθρώπινο καμβά του Ρίζου. Οι Τούρκοι δεν συμμετέχουν στην αφήγηση ως 
προαιώνιοι εχθροί, αλλά ως γείτονες, σύνοικοι, συμπαραστάτες. Με πλήρη 
επίγνωση, ωστόσο, των διακριτών τους ρόλων στη συνασιτική κοινωνία: […] 
Όμως, όσο κι αν προσπαθούσαν τα δύο αυτά έθνη, ο Ελληνισμός και ο Τουρκισμός, 
οι δύο αυτές θρησκείες, ο χριστιανισμός κι ο Μουσουλμανισμός, να μας κρατήσουν, 
εμάς τους δύο λαούς, μακριά τον ένα απ’ τον άλλο, άλλο τόσο οι φυσικές δυνάμεις: η 
κοινοκτημοσύνη του τόπου, το ομοιόμορφο των αναγκών μας, η φυσική λήθη του 
ανθρώπου των παλιών κοντά στα καινούργια και πολλές άλλες κρύφιες δυνάμεις 
καταργούσαν κάθε μεταξύ των φραγμό και πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον χωρίς να το 
θέλουμε και να το καταλαβαίνουμε, χωρίς βέβαια να λησμονούμε εμείς το ραγιαδιλίκι 
κ’ εκείνοι την κυριαρχία. 

 
Θεσμοί: Στο οθωμανικό αυτό πλαίσιο, η Σινασός ανήκει στις ελληνορθόδοξες 

εκείνες καππαδοκικές κοινότητες, που παρουσιάζουν ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη 
κοινοτική οργάνωση. Πράγματι, εντός της σινασίτικης κοινότητας, το συμβούλιο 
της δημογεροντίας, ως φορέας τοπικής εξουσίας διαθέτει αυξημένες αρμοδιότητες. 
Σύμφωνα με το Ρίζο, τα μέλη της δημογεροντίας: «Είχαν και την πρωτοβουλία επί 
των ζητημάτων μας που δεν έπεφταν στην έννοια του Κράτους, σαν τα θρησκευτικά, 
τα εκπαιδευτικά μας ζητήματα και μαζύ με αυτά, σιγά – σιγά και σ’ ένα σωρό άλλα, 
κρατικής δικαιοδοσίας ζητήματα, κατόρθωναν να επεμβαίνουν και δεν άφηναν τον 
κόσμο να φτάση στις κρατικές θύρες και τα έλυαν με συμβιβασμούς και αγάπη και 
πειθώ, σαν π.χ. τα κληρονομικά, τα κτηματικά, τα συνεταιρικά, τα οικογενειακά 
κλπ.».  

Εκτός του εκτεταμένου ρόλου των δημογερόντων, ενδείξεις ότι η Σινασός 
ανήκει στις ακμάζουσες ελληνορθόδοξες κοινότητες εντοπίζονται, επίσης, στην 
εκπαιδευτική και οικονομική δραστηριότητα. Χάρη στις προσπάθειες και τις 
δαπάνες των μεταναστών Σινασιτών της Κωνσταντινούπολης, ιδρύεται στα 1840 
επτατάξιο Αρρεναγωγείο στη Σινασό.  

Με κάποια καθυστέρηση ακολουθεί και η ίδρυση Παρθεναγωγείου 
προσφέροντας σε όλα τα μέλη της κοινότητας τη δυνατότητα μιας βασικής 
ελληνόφωνης μόρφωσης. Πέραν της συγκεκριμένης προσφοράς, η σινασίτικη 
κοινότητα της Κωνσταντινούπολης εξελίσσεται σε κύριο ρυθμιστή της οικονομικής 
ζωής της γενέτειρας. Αρκεί να επισημανθεί ότι, κατά τον Ρίζο, η ισχυρή αυτή 
αστική τάξη επωμιζόταν το μεγαλύτερο βάρος της φορολογίας (σαλγουνιών), 
κρατικής και κοινοτικής.  

                                                
1 Χφ. Σ. Ρίζου, Η χώρα μας (1961, Αρχείο χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών). 
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«Της Πόλης η στράτα». Οι δύο προηγούμενες παράμετροι μαρτυρούν την 

ύπαρξη μιας ανεπτυγμένης αστικής τάξης στους κόλπους της σινασίτικης 
κοινότητας που διαβιούσε στα μεγάλα κέντρα της Αυτοκρατορίας, ιδίως στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο Ρίζος προχωρά σε μια ιδιαιτέρως λεπτομερή ανάλυση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων των μεταναστών. Εκτός των ξενιτεμένων 
μικροεμπόρων, ιδιαίτερη μνεία στο έργο του γίνεται στα δύο παντοδύναμα σινάφια 
(συντεχνίες) της Πόλης, σ’ αυτά των μπογιατζήδων και των χαβιαράδων, που είχαν 
εξελιχθεί σε εξέχοντα κύτταρα της ευρύτερης οικονομικής ζωής της πατρίδας1. 

 Αποτιμώντας το έργο του Σεραφείμ Ρίζου, θα μπορούσε να λεχθεί ότι 
το σώμα των γραπτών του αποτελεί την πρώτη απόπειρα καταγραφής της ιστορίας 
της Σινασού. Ο βασικός στόχος έχει επιτευχθεί.  Συνίσταται στη δημιουργία μιας 
πρώτης ύλης για τη χαρτογράφηση ενός «τόπου χωρίς ιστορία» – κατά τον εύστοχο 
τίτλο του Χρήστου Χατζηιωσήφ. Επομένως η πρώτη ύλη υπάρχει. Στο εξής, η 

                                                
1 Χφ. Σεραφείμ Ρίζου, Πότε πήγαν οι Συνασίτ’ σην Πόλ’ (1958, Αρχείο χειρογράφων 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) και χφ. του ίδιου, Της Πόλης η στράτα (1966, Αρχείο 
χειρογράφων Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) 

Σινασός. Το αρρεναγωγείο σε πίνακα της Δ. Παπαϊωάννου. 
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Σινασός. Το  παρθεναγωγείο σε πίνακα της Δ. Παπαϊωάννου. 

διατύπωση νέων ερωτημάτων, η εκ νέου επεξεργασία της βάσει των σύγχρονων 
μεθοδολογικών εργαλείων, καθώς και η διασταύρωσή της με διαφορετικές 
εξωγενείς πηγές  που θα κατέληγε ενδεχομένως σε διαφορετικές ιστορικές 
αναγνώσεις παραμένει ένα πεδίο ανοικτό στους μελετητές. 

 Κλείνουμε με μια εικόνα του Ρίζου – μια εικόνα περικλείει όλο το νόημα του 
έργου της ζωής του: την αφοσίωση στη γενέθλια γη. 

 
Δεν ξέρω αν και σε ποια θρησκευτικά μας βιβλία γράφεται Σινασός, με γιώτα 

δηλαδή, και αν ο Πατριάρχης Μελέτιος στη Γεωγραφία του και το Πατριαρχικό 
συγγίλιο γράφουν το Σινασός με γιώτα. Τα πατριαρχικά αυτά γραψίματα δεν είναι 
δογματικά, δόγμα για μένα είναι η παράδοση του χωριού μου: ό,τι είναι 
δημιουργημένο από διάφορους κυνηγημένους σαν κυνηγημένα πουλιά, 
Χριστιανούς και Έλληνες στους δύσκολους και δίσεχτους εκείνους καιρούς για 
την πίστη μας και το έθνος μας. 
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Προεδρεύων 5ης συνεδρίας κ. Χρήστος Χατζηιωάννου. 
 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 
 
Φθάσαμε στο τέλος των εργασιών του 4ου Συμποσίου μας, θέλουμε να 

πιστεύουμε με τον καλύτερο τρόπο, χάρη και στην αθρόα σημερινή παρουσία τόσων 
συνέδρων. 
 Κατά το πρόγραμμα θα υπάρξει η παρουσίαση των πεπραγμένων, ο Απολογισμός, η 
σύνοψη του έργου που παράχθηκε τις τρεις αυτές ημέρες εδώ.   

Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χάρη Σαπουντζάκη να περάσει 
στο βήμα για τον Απολογισμό αλλά και για το κλείσιμο των εργασιών του 
Συμποσίου. 

 
Χάρης Σαπουντζάκης. 

 
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. 
Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι ως πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. την 

ανάγκη να εκφράσω εκ μέρους βεβαίως ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου την 
απόλυτη ικανοποίησή μας για τη δουλειά που έγινε απ’ όλους τους παράγοντες του 
4ου Συμποσίου: εισηγητές, προεδρεία, συνέδρους, οργανωτική επιτροπή. Παρότι δεν 
θα έπρεπε να γίνονται συγκρίσεις, γιατί κάθε Συμπόσιο είχε τα δικά του 
χαρακτηριστικά, το δικό του περιεχόμενο, θα μπορούσα να πω ότι ο πρώτος κύκλος 
των Συμποσίων μας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. 

Είχα την ευκαιρία, μαζί με τα μέλη του Δ. Σ. να επικοινωνήσω με όλους σχεδόν 
τους συνέδρους, τους επισήμους, τους φίλους και να συζητήσουμε παρακαλώντας 
επίμονα να μας καταθέσουν και τα τυχόν αρνητικά σημεία, ώστε να μπορέσουμε στο 
μέλλον να τα δούμε και να τα θεραπεύσουμε. 

Αυτά τα οποία ωστόσο μπορεί να καταθέσει κανείς ως συνισταμένες των 
κριτικών είναι τα εξής: 

α)  Στο 4ο Συμπόσιο υπήρξε πολύ ανεβασμένο το επίπεδο των εισηγήσεων, 
αρκετές των οποίων και για πρώτη φορά ήταν προϊόν συνεργασιών δύο και 
περισσοτέρων επιστημόνων, εισηγήσεων που παρακολουθούντο από τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά και υποστηρικτικά στοιχεία ( πολλές παραπομπές σε έργα σημαντικών 
ερευνητών και συγγραφέων, άφθονο εικαστικό υλικό κ.λπ. ) 

β)  Η θεματική του Συμποσίου έδινε περισσότερη δυνατότητα για την 
παρουσίαση εντελώς πρωτότυπων και άγνωστων στοιχείων ( π.χ. οι εισηγήσεις για 
τα ανθρακωρυχεία και τα μεταλλεία, το τραπεζικό σύστημα στην Πόλη κ.λπ. ) 

γ)  Αισθητή έως εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της νέας γενιάς των ερευνητών, 
πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για τις σπουδές στην ιστορία και τον πολιτισμό των 
πατρίδων της Ανατολής. 

Βέβαια επισημαίνεται και η αξία της συμμετοχής των συνέδρων με ερωτήσεις 
και σύντομες τοποθετήσεις. Όμως η εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων ή η άκρα 
εξειδίκευσή τους περιόρισαν αυτή τη φορά το διάλογο, πράγμα που πάντως δεν είναι 
επιθυμητό. 
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Πάντοτε, παρά τον ισχύοντα κανονισμό, παρουσιάζονται, δυστυχώς, υπερβάσεις 

του χρόνου των εισηγήσεων. Τα προεδρεία ευρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αλλά χάρη 
στην προσεκτική τους παρέμβαση δεν υπήρξαν δυσαρέσκειες των εισηγητών.    

Αγαπητοί φίλοι. 
Δεν μπορώ δυστυχώς να προσδιορίσω σήμερα πότε θα είναι η επόμενη 

συνάντησή μας. Πότε και πως  θ’ αρχίσει ο νέος κύκλος. Προς το παρόν έχω να σας 
παρακαλέσω να μείνετε μαζί μας γιατί υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που μας περιμένουν, πρωτ’ απ’ όλα βέβαια η έκδοση των Πρακτικών 
του 4ου Συμποσίου, που θα επιδιώξουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό.       

  
Στατιστικά στοιχεία συμμετοχών στο 4ο Συμπόσιο. 
 
1. Επίσημοι – Εισηγητές – Επιτροπές (Οργανωτική, Επιστημονική κ.λπ.)        77 
2. Εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων εκτός Αττικής.                                 25 
3. Εκπρόσωποι φορέων από τη Νέα Ιωνία και το νομό Αττικής                       40 
4. Σύνεδροι καταγραμμένοι                                                                             293 
5. Σύνεδροι μη καταγραμμένοι (δεν δήλωσαν επαρκή η καθόλου στοιχεία)       29 
                                                                                               Σύνολο                464 

Ζήτησαν και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης των εργασιών του Συμποσίου      
25 σύνεδροι ή εισηγητές. 

 
Ποιοι παρέστησαν.  
 

Τις εργασίες του 4ου Συμποσίου παρακολούθησαν περίπου 385 σύνεδροι απ’ όλη 
την Ελλάδα. Παρέστησαν, εκτός όσων αναφέρονται στην εισαγωγή (χαιρετισμοί 
κ.λπ.) και οι εξής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλης 
Καραογλάνογλου. Οι αντιδήμαρχοι: Νίκος Δακουτρός, Παναγ. Μανούρης, Ρεγγίνα 
Ουσταμπασίδου, Δέσποινα Θωμαΐδου και Νίκος Μπράτιμος. Οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: Λουκάς Χριστοδούλου, Σάββας Καλαμάρης, Άρης Χατζησαββίδης, 
Μιλτιάδης Καναβός, Γιάννης Λαζαρίδης και Γιάννης Κολμανιώτης. 

Επίσης παρέστησαν με εκπροσώπους τους οι παρακάτω φορείς: 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, Σωματείο 

Ινεπολιτών Κασταμονιτών, Σύνδεσμος Αλαγιωτών, Ιωνικός Σύνδεσμος, Σύλλογος 
Σμυρναίων Ν. Ιωνίας, Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Η 
Καππαδοκία», Αδελφότητα Προκοπιέων, Γενικό Εσπερινό Λύκειο Ν. Ιωνίας ( Β΄ 
τάξη), Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ηρακλείου Αττικής, Εκπολιτιστικός 
και Μορφωτικός Σύλλογος Κρητών Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Ρουμελιωτών 
«Ρουμελιώτικη Εστία Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Ηπειρωτών «Άπειρος γαία», ΔΙΑΠΕ, 
Εργαστήρι Νεωτερικής Ποίησης Βασίλης Στεριάδης, Λύκειο Ελληνίδων (παράρτημα 
Ν. Ιωνίας), Ένωση Παλαιών Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό 
τμήμα Καλογρέζας), Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ-Επικουρικής Ασφάλισης, 
Πυρήνας Ε.Γ.Ε., Κ.Π.Σ. Γυναικών «Η Δημιουργία», Αθλητικός Όμιλος Περισσού, 
Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Ανατολή», Σύλλογος Βετεράνων 
Ποδοσφαιριστών Ν. Ιωνίας. 
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Επίσης: Εστία Νέας Σμύρνης, Ίδρυμα «Φιλιώ Χαϊδεμένου» Νέας Φιλαδέλφειας, 

Ένωση Σμυρναίων, Σύλλογος Μικρασιατών Θήβας, Εύξεινος Λέσχη Ποντίων & 
Μικρασιατών Νομού Τρικάλων, Ένωση Ποντίων Μελισσίων, Σύλλογος Ποντίων Ν. 
Φιλαδέλφειας «Δημ. Υψηλάντης», Σωματείο «Νέα Σινασός», Σύλλογος 
Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου, Σύλλογος Μικρασιατών Σκύδρας, 
Σύλλογος Μικρασιατών  Πτολεμαΐδας, Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών, Σύλλογος 
Μικρασιατών Καρδίτσας, Σύλλογος Μικρασιατών Μυκόνου, Μορφωτικός Σύλλογος 
«Φάρος» Βαρβασίου Χίου,  Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλύφας Αγίας 
Μαρίνας Ηλείας, Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης.           
 
 
Εκδόσεις του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
 
1. «1923 – 2003: Νέα Ιωνία, ογδόντα χρόνια»   Λεύκωμα, 2004, σελ. 204. 
2. Πρακτικά 1ου Συμποσίου:  

«Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την Αρχαιότητα ως τη Μεγάλη 
Έξοδο».  2005, σελ. 296. 

3. «Στέλιος Καζαντζίδης» Μονογραφία, Στ. Ουλκέρογλου – Π. Αμελίδη – Ευτ. 
Τσεσμελή, 2005, σελ.  80. 

4. Πρακτικά 2ου Συμποσίου:  
« Παιδεία Εκπαίδευση στις Αλησμόνητες Πατρίδες της Ανατολής».       
2006, σελ. 330. 

5. «Μικρασιατικός Γλωσσικός Πλούτος».Νίτσας Παραρά – Ευτυχίδου.            
1η Έκδοση 2006, 2η  Έκδοση 2008, σελ. 272. 

6. Πρακτικά 3ου Συμποσίου: 
 «Τρεις Χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού. Επιστήμες – Γράμματα – 
Τέχνες.». 2007, σελ. 266. 

7. «Τα Πρώτα Σχολεία των Προσφύγων στη Νέα Ιωνία»  Χάρη Σαπουντζάκη – 
Μάκη Λυκούδη. 1η Έκδοση 2007, 2η Έκδοση 2008, σελ. 340 

8. «Εκκλησιαστικά Κειμήλια των Πατρίδων της Καθ’ Ημάς Ανατολής στους 
Ναούς της Νέας Ιωνίας». Λεύκωμα, 2009, σελ.232 .  

9. «Βραχοκκλησιές και Πετρομονάστηρα της Καππαδοκίας».Γιάννη Θ. 
Σταματιάδη, 2009, σελ. 250. 

10. Πρακτικά 4ου Συμποσίου: 
 «Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Οικονομικοί Θεσμοί, των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας κατά τους Νεότερους Χρόνους». 2010, σελ. 340.      

 
       
 Περιοδικό «ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.». Τεύχη   1ο  - 14ο. 
 Ειδικές εκδόσεις: «Ακριτικά έπη», 

                             «Το θέατρο σκιών», 
                             «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς», 
                              «Δήμος Νέας Ιωνίας, 75 χρόνια». 
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  Μικρασιατικού Πολιτισμού 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)  αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και διέπεται από τις  διατάξεις του άρθρου 203 
του Π.Δ. 410/95  (Δ.Κ.Κ.). Η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. αρ. 646 / τ. 
2 / 2003, όπου παρατίθεται  η σχετική Συστατική Πράξη του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Ιωνίας  Αττικής (113/03). 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το  ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. μπορεί να συνεργάζεται 
με  τις υπηρεσίες του Δήμου και των  Νομικών Προσώπων του, με τους Ο.Τ.Α.  
γενικότερα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και  με πολίτες που ενδιαφέρονται να  
συμβάλουν σε αυτούς. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου  περιλαμβάνονται η έρευνα, μελέτη 
και  εκπόνηση προγραμμάτων, η ίδρυση και  λειτουργία εξειδικευμένης  
βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις, η προκήρυξη  υποτροφιών, η καταγραφή στοιχείων 
του  μουσικού και ορχηστικού πολιτισμού, η  διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών, 
η  λειτουργία μουσείων, η παρουσίαση  εκθέσεων και η οργάνωση εκδηλώσεων  
και συνεδρίων. 

Οι πόροι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται από  το Δήμο της Ν. Ιωνίας. 
Παράλληλα,  σημαντική ενίσχυση προσφέρουν οι  δωρεές και χορηγίες φορέων 
και  φυσικών προσώπων. 

Το Κέντρο στεγάζεται σε  ανακαινισμένους χώρους του  συγκροτήματος 
κτηρίων του Δήμου Νέας  Ιωνίας που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 
4, πολύ κοντά στον  ομώνυμο σταθμό των Η.Σ.Α.Π. Σε  καθημερινή βάση, 
υποδεχόμαστε το  κοινό από τις 08:30 έως τις 13:00 και κάθε  Τετάρτη 
απόγευμα, από τις 18:00 έως τις  20:00. Για κάθε επικοινωνία, οι  
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν  στον αρ. τηλ. / τηλεομ. 210 279 5012 ή στο  
Δήμο της Νέας Ιωνίας, στον αρ. τηλ. 210 279  0115. 
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Τακτικά μέλη 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: :          Χάρης Σαπουντζάκης,  Συγγραφέας – Ιστορικός 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Σάββας Kαλαμάρης,  Δημοτικός Σύμβουλος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Μάκης Λυκούδης,  Ζωγράφος - Αγιογράφος 
ΜΕΛΗ  :       Λουκάς Χριστοδούλου.  Δημοτικός Σύμβουλος 
                      Νίκος Βουλγαρέλης. Ζωγράφος 
                      Φραντζέσκα Βουδούρογλου- Λάγκενφανς. Δρ. Φιλολογίας 
                      Χρυσούλα Αθηνάκη. Φιλόλογος 
                      Ηλίας Μωραλόγλου. Πολιτικός  Μηχανικός 
                      Καλλιόπη Στεριάδου  τ. Δ/ντρια   ΥΠΕΠΘ - Συγγραφέας 
                      Κώστας Τσοπανάκης. Πρόεδρος  Συνδέσμου Αλαγιωτών 
                      Κούλα Γαβριηλίδου. Αισθητικός 
                      Κώστας Κατιμερζόγλου.  Εκπαιδευτικός 
                      Σωτήρης Βάρβογλης. Ψηφιδογράφος 
                      Χρήστος Χατζηιωάννου. Ιδιωτικός  Υπάλληλος 
                      Λαμπρινή Σπανοπούλου.  Ιδιωτική  Υπάλληλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ:            Νίκος Μαγιόπουλος.  Καθηγητής. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:   Μιλτιάδης Καναβός. Δημοτικός Σύμβουλος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:         Ζαχαρούλα Καραβά. Δρ.  Παν. Αθηνών -Συγγραφέας 
ΜΕΛΩΝ : Κων/νος Κουλούρης. Δημοτικός  Σύμβουλος 
                  Στάθης Ουλκέρογλου. Μουσικοσυνθέτης 
                  Σπύρος Τζαμτζής. Τραπεζικός 
                  Νίκος Απέργης. Συντ. Λυκειάρχης 
                  Όμηρος Ακιανίδης. Γραφίστας 
                 Δημ.  Κωστιδάκης. Καραγκιοζοπαίκτης - Αντ. Ιωνικού  Συνδέσμου 
                 Παναγ. Παρέσογλου. Αντ. Συνδέσμου  Αλαγιωτών 
                 Ευαγγελία Γριμπαβιώτη. Ιδιωτική  Υπάλληλος 
                 Τζία Γιοβάνη. Ηθοποιός -  Θεωρητικός Κινηματογράφου 
                 Δημήτρης Γεωργούδης. Γραφίστας 
                 Γιώργος Καζδαγλής. Συνταξιούχος 
                 Ιωάν.Καραγιαννίδης. Αντ. Σωματείου  Ινεπολιτών - Κασταμονιτών 
 
  
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Γραφεία:  Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Νέα Ιωνία 142 34 
Αρ. Τηλ.: 210 279 5012 Τηλεομ.: 210  2790775 
 Iστοχώρος: www.dimosneasionias.gr/ kemipo.htmΝ 
Hλεκτρ.διεύθ.:Kemipo@otenet.gr 
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ΜΕΡΟΣ  Δ΄, 1η Συνεδρία.  
Εισηγητές: Σία Αναγνωστοπούλου. «Οι κοινότητες της Μ. Ασίας την περίοδο του  
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                   αυτοκρατορία  (19ος αιώνας αρχές 20ου )»………………………….…….....   >>       39 
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ΜΕΡΟΣ  Ε΄, 2η Συνεδρία. 
Εισηγητές:  Βασιλειάδου  Μαρία. «Οι κοινωνικές ομάδες και η σημασία τους  
                    στον Πόντο» ……………………………………………………….………    >>       79 
                    Σαββίδου Λένα - Λέρας Αχιλλέας - Σαμαράς Ευάγγελος. Ο σύλλογος  
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                    ομίλων, συλλόγων, λεσχών και αδελφοτήτων». …………………….……    >>     141 
 
ΜΕΡΟΣ  ΣΤ΄, 3η Συνεδρία. 
Εισηγητές:  Ιωάννης  Μ. Μπακιρτζής. «Εικόνες της ζωής στη Σμύρνη του  
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Εισηγητές:  Φαίδων Γ. Παπαθεοδώρου. «Τα μεταλλεία, βασικός παράγοντας στην 
                    ανάπτυξη και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του οικισμού  
                    της Μπάλιας»……………………………………………………………....    >>     201 
                    Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος. «Τα τελευταία χρόνια του Ελληνικού 
                   Φιλολογικού Συλλόγου Κων/πόλεως»……………..…………………..…..    >>     237 
                   Φωτιάδης Κωνσταντίνος - Αμαραντίδου Κυριακή «Το προσφυγικό 
                   ζήτημα μέσα από τις αγορεύσεις Ελλήνων – προσφυγικής καταγωγής – 
                    βουλευτών»…………………………………………….…………………..    >>     245 
 
 
 
 
 
 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

321

 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ  Η΄,  5η Συνεδρία. 
Εισηγητές:  Μωχάμαντ Σαριάτ-Παναχί. «Όψεις της οικονομικής ζωής των  
                   Ορθοδόξων της Πισιδίας από την οθωμανική κατάκτηση  
                   ως τον 19ο αιώνα»…………………………………………………….…….    >>     273 
                    Έλια Κυφωνίδου. Το ανατολικόν Ιδεώδες: η άλλη όψη της  
                    «Οργάνωσης Κων/πόλεως» ……………………………………...………..    >>     287 
                    Στέλιος Καψωμένος. «Η Σινασός του Σεραφείμ Ρίζου: μελέτη μιας 
                    Καππαδοκικής Κοινωνίας»………………………………………….……..    >>     299 
 
ΜΕΡΟΣ  Θ΄. Λήξη εργασιών  …...………………………………………………………   >>     313 
 
ΜΕΡΟΣ  Ι΄. Φωτογραφικό υλικό  ………………….…………………………..…...…..    >>     323 
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ΜΕΡΟΣ  Ι΄ 
 
 
 

Φωτογραφικό υλικό 
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Νέας Ιωνίας «ανοίγει» την εκδήλωση. 
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 Απόψεις της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Νέας Ιωνίας.  
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Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους.               Ο Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας  

                                                                                                                        κ. Νικ. Καντερές. 
                                                    
           
           
           
           
            
 
      

          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
 
Ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Άδωνις Γεωργιάδης Ο Αντινομάρχης κ. Κόκκαλης 
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                     Ο Πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε.                                       Ο  Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.   
                      κ. Αθανάσιος Λαγοδήμος                                            κ. Χάρης   Σαπουντζάκης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Ο Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ,                                 Ο εγγονός του Φώτη Κόντογλου                         
                   κ. Μάκης Λυκούδης.                                                       κ.  Παναγιώτης Μαρτίνος,.                                          
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Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους κατά την απονομή της τιμητικής 
πλακέτας. Την πλακέτα παρέλαβαν οι εγγονοί του Φώτη Κόντογλου.  
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Το προεδρείο της 1ης συνεδρίας.  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 Το προεδρείο της 2ης συνεδρίας.  
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Το προεδρείο της 3ης συνεδρίας.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προεδρείο της 4ης συνεδρίας.  
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Ο κ. Φ. Παπαγεωργίου δωρίζει στο ΚΕ.ΜΙ.Π[Ο. μετοχή των ανθρακωρυχείων Μπάλιας. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προεδρείο της 5ης συνεδρίας.  



ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              

 

332

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η Χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ν. Ιωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισηγητές ξεναγούνται στο μουσείο Υφαντουργίας-Ταπητουργίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 



 4Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 27, 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

333

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνεδροι υποβάλλουν ερωτήσεις.  
 

  
 

Άποψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου. 
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Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χ.  Σαπουντζάκης, συνοψίζει τα συμπεράσματα του Συμποσίου. 
 

 
Μαθητές και καθηγήτρια της Β΄ τάξης του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου Νέας Ιωνίας, 
επισκέπτονται το Λαογραφικό Μουσείο μετά την παρακολούθηση των εργασιών της 

πρώτης ημέρας του Συμποσίου. 
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Επισκέψεις στις αίθουσες του Μουσείου. 
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Απόψεις της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόψεις της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου. 
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Απόψεις της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου. 
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Απόψεις της αίθουσας του Ιστορικού Μουσείου. 


